
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2018-05-21  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 21 maj 2018, kl 13.00 - 14.30 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Holmbom 

(S) 

Therese Müller (S) 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Björn Björkman (M) 

Valendona Dobra (S) 

Markus Lewintus (M) 

Björn Olsson (L) 

Hannu Ruokola (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Sara Wingren, ekonom 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 Utses att justera Björn Olsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunhuset, måndagen den 21 maj 2018 

 Under- 

 skrifter 

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

Paragrafer       11 - 14  

Niklas Arvidsson 

 

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

 

Ylva Samuelsson 

 

 

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

Björn Olsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-05-21   Paragrafer 11 - 14  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-05-22 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-06-14 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-05-21     2(5) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §11    Dnr: KN.2018.8   2.4  

 

Återkoppling ekonomiska åtgärder  

 

Ärendebeskrivning 

Den 4 april 2018 beslutade kulturnämnden om årets första uppföljning. 

Prognosen pekade mot ett underskott på -200 tkr, som främst beror på en 

tillfälligt uppkommen personalkostnad i förvaltningen. Nämnden bedömde att 

det vid den tidpunkten inte behövdes några beslut om riktade åtgärder för att 

nå en budget i balans. Om situationen kvarstår vid delårsbokslutet den 31/8 

fattar nämnden beslut om nödvändiga åtgärder. 

  

 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-02 Ks §150  

 att kulturnämnden ska redovisa planerade åtgärder till kommunstyrelsens  

 sammanträde 13 juni 2018.  

 

Det prognostiserade underskottet på -200 tkr motsvarar 0,6 % av nämndens 

driftsbudget. Inom områdena personal och lokaler, som upptar 80 % av 

budgeten, bedöms möjligheterna att justera kostnaderna som små. Det återstår 

då kostnadsområdet material/tjänster som möjlig regulator för att justera 

budgeten. De största kostnadsposterna här är program- och mediabudgeten.  

 

Kulturchefen föredrar återkopplingen för kulturnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 7 maj 2018 

Ks beslut § 150, Uppföljning 1 hela kommunen 

Protokoll 2018-05-07 - Knau §11  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att underskottet på -200 tkr täcks genom att justera i bibliotekens och 

allmänkulturens program- och medieanslag. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §12    Dnr: KN.2017.17   002  

 

Kulturnämndens delegationsordning  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens delegationsordning ska uppdateras åtminstone en gång vart 

fjärde år, eller vid behov. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. 

Det gör att ett antal laghänvisningar i den tidigare delegationsordningen är 

inaktuella.  

 

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförodningen (GDPR) i kraft. GDPR 

ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Senast den 25 maj behöver 

kulturnämnden ha utsett ett dataskyddsombud. I den föreslagna 

delegationsordningen föreslås kulturchefen få delegation på att utse nytt 

dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

Revidering av kulturnämndens delegationsordning, daterad 7 maj 2018 

Protokoll 2018-05-07 - Knau §12  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att nuvarande delegationsordning upphör att gälla den 22 maj 2018, samt 

 

att förslaget till ny delegationsordning börjar gälla den 22 maj 2018. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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 2018-05-21     4(5) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §13    Dnr: KN.2018.12   10.10.2  

 

Kulturting 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Den 17 april genomförde kulturnämnden Kulturting 2018 i Glashuset. 

Temat för mötet var "Förutsättningar för det ideella kulturlivet". 

Drygt 30 personer och 12 föreningar/organisationer hörsammade inbjudan och 

deltog vid tinget. Utöver en återkoppling från det föregående kulturtinget och 

en information om föreningarnas möjligheter att använda sig av Citykoll, fick 

deltagarna ge sin syn på nuläget för det ideella kulturlivet, hur man önskar att 

det var, samt hur vi tar oss dit.  

 

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår följande hantering av resultatet från 

årets Kulturting: Förvaltningen sammanställer de synpunkter som kom in och 

återkopplar dessa till deltagarna. Det sker genom publicering på hemsidan, samt 

till de deltagare som vid mötet uppgav sin e-postadress. Förvaltningen går 

igenom inkomna synpunkter och tar fram förslag till eventuella åtgärder som 

sedan föreläggs nämnden för beslut. När det är klart sker en ytterligare 

återkoppling till deltagarna på kulturtinget. 

 

Kulturchefen föredrar resultatet från Kulturtinget 2018 för kulturnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning från Kulturting i Gislaveds kommun 17 april 2018 

Protokoll 2018-05-07 - Knau §13  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna föreslagen hantering av resultatet från Kulturting 2018.  

  

 

Expedieras till: 

Kulturchefen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §14    Dnr: KN.2018.1   2.1  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

 

Bygg- och miljönämnden 

Granskning av deltaljplan för området Gisle kvarteret Boken och del av 

fastigheten Gislaved 1 27 m.fl 

 

Jönköpings läns museum 

Jönköpings läns museum, Arkeolgisk rapport 2018:05 Öreryds kyrkogård 

bok 

 

Kommunfullmäktige 

KF beslut § 53, Miljöbokslut 2017 

KF beslut § 53, Personalbokslut 2017 

KF beslut § 54, Revisionsberättelse 2017 

KF beslut § 54, Revisonsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 

2017 för kommunens verksamhet 

KF beslut § 54, Årsrapport för kommunens revisorer 2017 

KF beslut § 57, Antal ledamöter i nämnder och bolag från mandatperioden 

2019-2022 

Kf beslut § 53, Kommunens årsredovisning 2017 inkl. förvaltningsberättelse 

personalbokslut och miljöbokslut 

KF beslut § 18, Översyn nämnder 

 

Kommunstyrelsen 

KS beslut § 75 Yttrande över remiss - Grön handlingsplan 2018-2022 

Yttrande över remiss Grön handlinsplan 2018-2022 

 

Revisionen 

Missiv Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 

föreningsbidrag 

Revisionsrapport Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet 

avseende föreningsbidrag 

 

Riksteatern Jönköping 

Riksteatern verksamhet 2018 

Riksteatern Jönköpings län Verksamhetsberättelse 2017 

Riksteatern Jönköpings län verksamhet 2017 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 

  

 

 


