
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2018-09-24  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 24 september 2018, kl 14.00 - 16.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Laila Andersson (S), ersättare för Marcus Holmbom (S) 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), ersättare för Valendona Dobra (S) 

Therese Müller (S) 

Björn Björkman (M) 

Markus Lewintus (M) 

Jan-Erick Hursti (C) 

Björn Olsson (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Sara Wingren, ekonom 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 Utses att justera Björn Olsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 1 oktober 2018 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       26 - 28  

Niklas Arvidsson 

 

  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Ylva Samuelsson 

 

 

  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Björn Olsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-09-24   Paragrafer 26 - 28  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-10-01 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-10-24 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kulturförvaltningen 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-09-24     2(4) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kn §26 Dnr: KN.2018.16  1.4.1 

 

Utblick 2020 och framåt 

 

Ärendebeskrivning 

Utblicken syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som 

kommunen möter i framtiden. 

 

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens utveckling 

tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens utmaningar 

utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför framtiden. 

 

Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2020 års budgetarbete. 

 

Kulturnämndens främsta utmaning de närmsta åren är att möjliggöra för fler att 

vara delaktiga i kulturlivet. Det innebär ett fokus på frågor som integration, 

inkludering, jämställhet och digitalisering/digital delaktighet, samt att säkerställa 

tillgången till ändamålsenliga lokaler för de kulturområden som saknar sådana i 

dag. 

 

Beslutsunderlag 

Utblick 2020 och framåt (Kulturnämnden) 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 19 september 2018 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till utblick 2020 och framåt. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kn §27 Dnr: KN.2018.20  1.4.1 

 

Taxor 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden beslutat att inga 

deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga 150 kr 

per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till barn och 

ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri. 

 

Förvaltningen föreslår att deltagaravgifterna för barn och ungdomar i Gislaveds 

dansstudio och Scenverkstan är oförändrade 2019, samt att det införs en avgift 

för vuxnas deltagande i dans- och teaterundervisning på 100 kr per tillfälle. 

 

Beslutsunderlag 

Taxor Kulturnämnd 2019, daterad 20 september 2018 

Kulturförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad den 24 september 2018 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta förslaget till taxor 2019 för kulturnämnden, samt 

 

att översända förslaget på taxor till kommunfullmäktige. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kn §28 Dnr: KN.2018.4  1.7.3 

 

Informationer 

 

Ärendebeskrivning 

 

Möte med Hembygdkretsen och Länsstyrelsen 

Tillsammans med inbjudna gäster från Hembygdskretsen i Gislaveds kommun 

och Länsstyrelsen diskuterades framtiden för hembygdsföreningarnas stugor. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 


