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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under Sekreterare 
skrifter 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 17 juni 2019 kl. 13.00 - 14.50 med 
ajournering mellan kl. 13.25-13.45. 

Urban Nilsson (C), ordförande 
Jan-Erick Hursti (C) 
Markus Lewintus (M) 
Björn Olsson (L) 
Ylva Samuelsson (S) 
Kjell Davidsson (S) 
Hannu Ruokola (SD) 

Laila Andersson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Jonsson, kulturchef 
Maria Alexiusson, bibliotekschef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Kjell Davidsson (S) 

Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 19 juni 2019 

Paragrafer 22 - 29 

Sebastian Stenman 

Urban Nilsson (C) 

Kjell Davidsson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kulturnämnden 

Paragrafer 22 - 292019-06-17 

Datum för 
2019-06-20 anslags nedtagande 2019-07-12 

Ku Itu rförvaltningen 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

2(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

Sida 
1(2) 

Kn §22 Dnr: KN.2019.13 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till planeringsdirektiv 2020 med 
plan för 2021-2023. 

Reservationer 
Ylva Samuelsson (S) och Kjell Davidsson (S) reserverar sig till förmån för Ylva 
Samuelssons (S) samtliga yrkanden. 

Hannu Ruokola (SD) reserverar sig till förmån för sina samtliga yrkanden. 

Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektivet är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 
Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Utgångsläget för ramar 2020 är 2019 års nivå. Dessa har justerats med 
inflationsuppräkning på 2, I % %. Hänsyn är tagen till demografi. Löneökningar 
för fast personal kompenseras till nämnderna. Kapitaltjänstkostnaderna 
budgeteras centralt och kompenseras en gång per år i samband med bokslutet. 
Kommunens resultat 2020 beräknas uppgå till 35 miljoner kronor. 
För att nå önskat ekonomiskt resultat minskas budgetfördelningen till 
nämnderna med 36,5 miljoner kronor. För kulturnämnden innebär det ett 
minskat budgetutrymme med 1,5 miljoner kronor (4,3 %). 

För 2020 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 32 804 tkr 
och investeringsbudgeten omfattar I 500 tkr. 

Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger 
till grund för en mer långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken 
beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken kommer att beslutas av nämnd i 
augusti. 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 daterad den 29 maj 2019 
Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 8, daterad den 3 juni 2019 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.25-13.45. 

Yrkanden 
Urban Nilsson (C) med instämmande av Jan-Erick Hursti (C), Markus Lewintus 
(M) och Björn Olsson (L): Bifall till liggande förslag. 

Ylva Samuelsson (S) med instämmande av Kjell Davidsson (S) och Hannu 
Ruokola (SD): Avslag till liggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 

https://13.25-13.45


GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

3(10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-06-17 

Sida 
2(2) 

Kn § 22 (forts.) 

Ylva Samuelsson (S): 
I. Att utreda hur förvaltningen, i samarbete med andra förvaltningar, kan 
bedriva verksamhet i syfte att åtgärda problemet med ungas psykiska ohälsa. 

2. Att utreda hur nämnden/förvaltningen kan arbeta med att öka transparensen 
kring beslut som fattas i nämnden. 

3. Att utreda byggnation av lokal för scenkonst s.k. Black Box. 

Hannu Ruokola (SD): 
I. Att det skall ske en besparing på ledningsfunktioner inom kulturnämnden på 
minst 800 000 kr motsvarande en heltidstjänst. Arbetet skall påbörjas utan 
dröjsmål och vara verkställt genom beslut senast 2019-09-09. 

2. Att det skall ske en besparing på verksamheter inom kulturnämnden, så att 
det inte drabbar biblioteksverksamheter, utan de ska behållas i dagens nivå. 
Besparingarna ska göras på Allmän kultur och Gislaveds Konsthall. 

Ylva Samuelsson (S) med instämmande av Urban Nilsson (C), Markus Lewintus 
(M) och Björn Olsson (L): Avslag till Hannu Ruokolas (SD) samtliga yrkanden. 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Jan-Erick Hursti (C), Markus Lewintus 
(M) och Björn Olsson (L): Avslag till Ylva Samuelssons (S) samtliga yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) första yrkande mot 
avslag och finner att kulturnämnden beslutar att avslå Ylva Samuelssons (S) 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) andra yrkande mot 
avslag och finner att kulturnämnden beslutar att avslå Ylva Samuelssons (S) 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) tredje yrkande mot 
avslag och finner att kulturnämnden beslutar att avslå Ylva Samuelssons (S) 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Hannu Ruokolas (SD) första yrkande mot 
avslag och finner att kulturnämnden beslutar att avslå Hannu Ruokolas (SD) 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Hannu Ruokolas (SD) andra yrkande mot 
avslag och finner att kulturnämnden beslutar att avslå Hannu Ruokolas (SD) 
yrkande. 

Ordförande ställer därefter proposition på kulturnämndens liggande förslag 
mot Ylva Samuelssons (S) avslagsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar 
enligt liggande förslag. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §23 Dnr: KN.2019.14 1.4.1 

Taxor 2020 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att Gislaveds dansstudio och Scenverkstans 
deltagaravgifter för barn- och ungdomar ska vara 150 kronor per termin, samt 
att inga syskon- eller mängdrabatter ska förekomma. Avgiften för vuxna i dans
och teatergrupper ska uppgå till 125 kr per lektion. 

Ärendebeskrivning 
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden tidigare beslutat att 
inga deltagaravgifter för barn och ungdomar 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. 

Beslutsunderlag 
Förslag till taxor 2020 daterad den 27 maj 2019 
Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 9, daterad den 3 juni 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2019.14
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §24 Dnr: KN.2019.15 6.2 

Intern kontroll 2019 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att internkontrollplanen ska omfatta områdena 
föreningsstöd, konstsamling, måluppfyllelse och implementering av GDPR. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden ska inför varje år besluta om en internkontrollplan för 
verksamheten. Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad 
kontrollplan för 2019. 

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan 2019 daterad den 27 maj 2019 
Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § I 0, daterad den 3 juni 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2019.15
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §25 Dnr: KN.2019.1 I 1.12.3 

Konsekvensbedömning vid behandling av personuppgifter på sociala 
medier 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna konsekvensbedömningen och 
åtgärdsplanen. 

Ärendebeskrivning 
Under kulturnämndens sammanträde den 20 maj 2019 beslutade nämnden 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensbedömning för 
behandling av personuppgifter på sociala medier samt en åtgärdsplan vid 
eventuella personuppgiftsincidenter. 

att konsekvensbedömningen och åtgärdsplanen redovisas i juni 2019. 

Kulturförvaltningen lägger utifrån detta ett förslag på konsekvensbedömning 
och åtgärdsplan för behandlingen av personuppgifter på sociala medier. I 
förslaget beskrivs kulturförvaltningens användning av sociala medier samt risker 
och eventuella konsekvenser av personuppgiftsincidenter. 

Beslutsunderlag 
Konsekvensbedömning och åtgärdsplan daterad den 29 maj 2019 
Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § I I daterad den 3 juni 2019 

Beslutet skickas till: 
Dataskyddsombudet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §26 Dnr: KN.2019.16 1.4 

Information om uppdrag gällande utredning om ny konsthall 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Vid kulturnämndens sammanträde den 20 maj 2019 gav nämnden i uppdrag till 
kulturnämndens arbetsutskott att utreda förutsättningarna för en ny konsthall i 
Gislaveds kommun. 

Vid kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 juni 2019 beslutades att 
ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda en ny konsthall vidare. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens arbetsutskotts protokoll § 12, daterad den 3 juni 2019 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2019.16
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §27 Dnr: KN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget upp till högst 25 000 kr per 
konstverk 
Inköp av 2 stycken textilier a6 000 kr och en styck textil a7 000 kr, totalt 19 
000 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §28 Dnr: KN.2019.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen informerar om att Gislaveds bibliotek har ansökt och beviljats 
ekonomiskt stöd inom ramen för den statliga satsningen "Stärkta bibliotek". 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-06-17 I (I) 

Kn §29 Dnr: KN.2019.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 48, Uppföljning av intern kontroll 2018, kommunen som helhet 
Uppföljning av intern kontroll, kommunen som helhet 
Kf beslut § 59, Kommunplan 2019-2022 
Kommunplan 2019-2022 
Kf beslut § 60, Uppföljning I 2019, kommunen som helhet 
Uppföljning I 2019, kommunen som helhet 
Kf beslut § 66, Planeringsdirektiv 
Planeringsdirektiv med plan för 2021-2023 

Kulturförvaltningen 
Handlingsplan för informationssäkerhet 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


