
&GISLAVEDS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-02-15 

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, klockan 13.00-14.05 

Beslutande Urban Nilsson (C), ordförande 
Markus Lewintus (M), deltar på distans 
Björn Olsson (L), deltar på distans 
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Ylva Samuelsson (S) 
Kjell Davidsson (S), deltar på distans 
Hannu Ruokola (SD) 

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef, deltar på distans 
Maria Alexiusson, bibliotekschef, deltar på distans 
Amanda Karlsson, bibliotekarie samt ansvarig för digitalt möte 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Utses att justera Kjell Davidsson (S) 
Justeringens Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 17 februari 2021 
plats och tid 

Under- Paragrafer 7 - 11 
skrifter Sekreterare …………………………………………………………………. 

Sebastian Stenman 

Ordförande …………………………………………………………………… 
Urban Nilsson (C) 

Justerande .......................................................................................................................................... 
Kjell Davidsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-15 Paragrafer 7 - 11 

Datum för 
anslags uppsättande 2021-02-18 

Datum för 
anslags nedtagande 2021-03-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kulturförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

https://13.00-14.05


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-02-15  2(6) 

Kn §7 Dnr: KN.2020.11 2.4 

Bokslut 2020 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till bokslut 2020, daterad 2021-
02-12. 

Ärendebeskrivning 
Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att den är 
genomförd enligt grunduppdraget. På grund av Covid-19 har aktiviteter ställts 
in eller genomförts på nya sätt. Verksamhetsbesöken minskar med 29 %, 
samtidigt har den digitala delaktigheten mångfaldigats. De erfarenheter och 
kunskaper som har förvärvats genom den digitala omställningen kommer leda 
till nya former för kulturförmedling och bidra till ökad delaktighet. 

Driftsbudgetens nettoresultat visar ett överskott på 2 243 tkr. Överskottet 
fördelas mellan personalbudgeten, ökade intäkter och minskade kostnader för 
övriga tjänster. Personalbudgetens överskott har uppstått på grund av att 
längre och kortare vikariat inte har tillsatt. Överskottet för övriga tjänster 
beror på färre arrangemang på grund av pandemin. Därutöver är en 
pensionsavgång inte återbesatt för att möta justeringar i 2021 års budget. 
Intäkterna är statliga och regionala bidrag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till bokslut 2020 daterad den 12 februari 2021 
Kulturförvaltningen, Klagomål och synpunkter, ärende status per 
verksamhet/område 
Kulturförvaltningen, Klagomål och synpunkter, ärende status per kategori 
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 3, daterad den 1 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2020.11


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-02-15  3(6) 

Kn §8 Dnr: KN.2020.12 5.2.1 

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen 2020, daterad 2021-01-27. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens internkontrollplan för 2020 omfattar områdena föreningsstöd, 
upphandling, konstsamling och beslutsuppföljning. Kontroll har genomförts 
inom samtliga områden. Samtliga kontrollerade områden bedöms som 
godkända och uppvisar inga avvikelser som föranleder åtgärder. 

Kulturförvaltningens förslag är att kulturnämnden beslutar att godkänna 
uppföljningen av den interna kontrollplanen 2020, daterad 2021-01-27. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020, daterad den 27 januari 2021 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 4, daterad den 1 februari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2020.12


 

 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-02-15  4(6) 

Kn §9 Dnr: KN.2021.9 2.4 

Schablonersättning 2021 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att inriktningen av schablonbidraget 2021 ska vara 
insatser inom biblioteksverksamheten för att stärka nyanländas språkinlärning 
och samhällsorientering, samt att inom Kulturplatåns verksamhet göra insatser 
för unga nyanlända som påskyndar deras samhällsetablering genom demokrati-
och samhällsinformation. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun erhåller statligt stöd, kallat schablonersättning, för att täcka 
etableringskostnader för nyanlända. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-21 
§ 217 om fördelning av statsbidraget för år 2021 enligt följande: 
kommunstyrelsen 63 %, barn- och utbildningsnämnden 25 %, socialnämnden 8 
%, kulturnämnden 2 % och fritid- och folkhälsonämnden 2 %. Kommunstyrelsen 
beslutade också att nämnderna ska komma in med en gemensam redovisning, 
beskrivning och nytta av medlen senast den 30 september 2021. Redovisningen 
ligger till grund för en ny beräkning av schablonersättningen inför 2022. 

Statsbidraget har minskat betydligt från tidigare år och bedöms minska 
ytterligare framöver. Därför är det viktigt att nämnderna inte finansierar fasta 
kostnader med hjälp av denna ersättning. 

Kulturnämnden insatser handlar främst om samhällsorientering och andra 
insatser för att underlätta etablering. Centralt i kulturpolitiken är att alla har 
rätt att vara inkluderade i kulturlivet och därigenom ge förutsättningar för 
delaktighet i samhället som helhet. Inom ramen för det uppdraget görs insatser 
för att möjliggöra en så snabb etablering som möjligt. 

Kulturförvaltningens förslag till inriktning 2021: 

Insatser inom ramen för schablonersättningen föreslås riktas till följande 
områden: 

• Insatser inom biblioteksverksamheten för att stärka nyanländas 
språkinlärning och samhällsorientering 

• Insatser inom Kulturplatåns verksamhet för att påskynda unga 
nyanländas samhällsetablering genom demokrati- och 
samhällsinformation 

Beslutsunderlag 
Förslag till inriktning gällande schablonersättning 2021 daterad den 27 januari 
2021 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 5, daterad den 1 februari 2021 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-02-15  5(6) 

Kn §10 Dnr: KN.2021.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Beslutsuppföljning av politiska beslut 
Nämndsekreterare informerar om den kontinuerliga uppföljningen som görs av 
tagna beslut från kulturnämnden. 

Folk och Kultur 10-12 februari 2021 
Kulturchefen informerar om att eventet Folk och Kultur, där Gislaveds 
kommun var konventpartner, var ett lyckat arrangemang. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-02-15  6(6) 

Kn §11 Dnr: KN.2021.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunakuten 

Utbildning: Att arbeta i kommunal förvaltning - regler, metoder och ansvar 

Kommunfullmäktige 
Kf beslut § 14, Utblick 2022-2026, kommunen som helhet 
Kommunfullmäktige Utblick 2022, daterad den 13 januari 2021 
Kf beslut § 9 Valärende, entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, 
ledamot i kulturnämnden, ersättare i kulturnämndens arbetsutskott och 
ersättare i socialnämnden 
Avsägelse från Jan-Erick Hursti, centerpartiet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


	ANSLAG/BEVIS

