
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-10-30  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 30 oktober 2017, kl 13.00 -  15.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Marcus Holmbom (S) 

Therese Sjöström (S) 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Markus Lewintus (M) 

Valendona Dobra (S) 

Jan-Erick Hursti (C) 

Björn Olsson (L) 

Hannu Ruokola (SD) 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Imola Mokos, enhetschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Sara Wingren, ekonom 

Susanna Elwing, praktikant 

Alexandra Linder, dramapedagog, § 32 

Annie Nilsson, ungdomscoach, §§ 30-32 

 

 

 

 Utses att justera Jan-Erick Hursti 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kulturkontoret, måndagen den 13 november 2017 

 Under- 

 skrifter 

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

Paragrafer       29 - 32  

Niklas Arvidsson 

 

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

 

Ylva Samuelsson 

 

 

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

Jan-Erick Hursti 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-10-30   Paragrafer 29 - 32  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-11-14 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-12-08 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §29    Dnr: KN.2017.7   042  

 

Uppföljning 3  

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning 3 visar inga väsentliga avvikelser jämfört med delårsbokslutet 31 

augusti. Verksamheten följer uppställda mål, riktlinjer och 

verksamhetsplanering. Samtliga verksamheter arbetar med ständiga 

förbättringar och prövat nya aktiviteter eller arbetsformer i sin verksamhet.  

 

Överskottet som prognosen pekar mot, ca 2 000 tkr, är av engångskaraktär 

och skapar inget utrymme inför kommande år till nya satsningar. En prioriterad 

fråga är att få organisationen på Kulturplatån på plats, så att en god arbetsmiljö 

kan uppnås.  

 

Uppföljningen föredras muntligt för arbetsutskottet av ekonom Sara Wingren. 

 

Beslutsunderlag 

Uppfoljning 3 (Kulturnämnden) 

Uppföljning 201709 Powerpoint  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning 3 och lägga den till handlingarna. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §30    Dnr: KN.2017.15   805  

 

Kulturstipendium 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommuns kulturstipendium utgår i form av bidrag för utbildning och 

fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och 

vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik, 

konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område. 

Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och 

insatser av nyskapande karaktär, utöver ovanstående verksamheter, även 

bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och 

byggnadsvård. 

 

Till 2017 års kulturstipendium har det inkommit sju ansökningar. 

 

Beslutsunderlag 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 1 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 2 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 3 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 4 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 5 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 6 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 7 

Förnamn efternamn, ansökan om kulturstipendium 2017 8 

Protokoll 2017-10-16 - Knau §19 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att tilldela 2017 års kulturstipendium till förnam efternamn och förnamn 

efternamn med följande motivering: 

 

"förnam efternamn är uppvuxen i Gislaved och var celloelev i Gislaveds 

musikskola till förnam efternamn och förnam efternamn. Vid 5 års ålder 

började han att spela cello enligt Suzukimetoden, och är fortfarande 

regelbundet verksam i åtskilliga sammanhang i Gislaveds musikliv och 

medverkar så ofta han kan i Gislaveds Symfoniorkester. Efter sin 

grundutbildning vid Gislaveds musikskola utbildade sig förnamn till 

musiker vid Musikhögskolan i Malmö, där han 2014 tog sin konstnärliga 

masterexamen med cello som huvudinstrument.  Förnamn är flitigt 

engagerad som frilansande cellist av professionella symfoniorkestrar och 

kammarensembler. Han är en av grundarna till kammarensemblen 

Vadstenasolisterna och är regelbundet engagerad av Jönköpings 

Sinfonietta och symfoniorkestrarna i Helsingborg och Malmö. Förnamn 

har fortsatt att utbilda sig efter sin masterexamen. Bland annat har han 

deltagit på ett flertal master classes för framstående nationella och 

internationella pedagoger. Han åker också regelbundet på internationella 

orkesterkurser. 2017 års kulturstipendium på 10 00 kr tilldelas förnam 

efternamn för att möjliggöra fortsatta internationella cellostudier." 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn § 30 (forts.) 

 

"Förnam efternamn bor och är verksam i Smålandsstenar. Förnamn har 

som ambition att i framtiden kunna arbeta på heltid som illustratör och 

konstnär. Under 2017 har hon utbildat sig inom ALMI/Siencepark och 

startat sitt eget företag.  

Förnamn har illustrerat en barnbok som är skriven på svenska och 

arabiska, och i rollen som illustratör är hon inblandad i ett blivande 

spelföretag som är tänkt att etablera sig i Gislaveds kommun. Idag måste 

Förnamn komplettera arbetet i sin egen verksamhet med anställningar 

inom andra verksamheter. För att göra det möjligt för förnam efternamn 

att kunna fokusera mer på att utveckla sin egen verksamhet med ta fram 

nya böcker, utställningar och projekt, tilldelas hon 2017 års stipendium 

på 10 000 kr." 

 
  

Expedieras till: 

Kulturstipendiat 1 

Kulturstipendiat 2 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §31    Dnr: KN.2017.26   805  

 

Kulturpris 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturpris utdelas som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns 

kulturliv. 

 

Fem externa nomineringar till kulturpriset 2017 har inkommit. 

 

Beslutsunderlag 

Nominering till kulturpris 2017 1 

Nominering till kulturpris 2017 2 

Nominering till kulturpris 2017 3 

Nominering till kulturpris 2017 4 

Nominering till kulturpris 2017 5 

Protokoll 2017-10-16 - Knau §20  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att tilldela 2017 års kulturpris till förnam efternamn med följande motivering: 

 

"Förnam efternamn tilldelas 2017 års kulturpris för att han under 

många år har varit en drivande kraft och eldsjäl för den unga 

kulturen i Gislaveds kommun. Främst kan nämnas hans 

engagemang i föreningen Nitroxy, som har som syfte att anordna 

datorrelaterade evenemang för ungdomar. Genom sitt arbete i 
föreningen har han på ett avgörande sätt bidragit till att en ny 

arena för digitalkultur har etablerats Gislaveds kommun. " 
 

att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda inrättandet av en ny utmärkelse 

som kan delas ut till en kulturförening som stått för betydande insatser 

för kulturlivet i Gislaveds kommun. 

  

 

Expedieras till: 

Mottagare av kulturpris 2017 
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Kn §32    Dnr: KN.2017.1   009  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

Dramapedagogik i Gislaved 

Dramapedagog Alexandra Linder berättar om sitt arbete. 

 

Kulturting 2017 

Presidiet tillsammans med förvaltningen arbetar med att hitta en tid och lokal 

för att kunna genomföra ett lokalt kulturting innan årsskiftet. 

 

Bibliotek och arbetsmiljö 

Förbundet Dokumentation information kultur (DIK) har gjort en undersökning 

bland sina medlemmar (bibliotekarier i Sverige) om arbetsmiljö kopplat till hot 

och våld på arbetsplatsen. Undersökningen vittnar om att en betydande andel 

av bibliotekarierna i Sverige upplevt hot och våld på arbetsplatsen. 

Bibliotekschefen informerar om hur arbetet med att öka tryggheten för de 

anställda i Gislaveds kommun fortgår. 

 

Seminariedag med kultur och media 

Björn Olsson meddelar att han har deltagit vid en seminariedag om kultur och 

media. Seminariedagen arrangerades av Hallpressen. 

 

Regional kulturplan, uppföljningsträff 

Ylva Samuelsson, Björn Olsson och kulturchefen har deltagit vid en 

uppföljningsträff om den regionala kulturplanen. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 

 


