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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Glashuset i Gislaved, klockan 13.00-16.25, med ajournering mellan kl. 15.35-16.10 

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), icke tjänstgörande ersättare 
Magnus Jonsson, kulturchef 
Annika Blixt, kultursekreterare 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
I mola Mokos, enhetschef allmänkultur, § 14 
Annie Nilsson, kultursamordnare, § 14 
Maria Alexiusson, bibliotekschef, §§ 14-17 

Ylva Samuelsson (S) 

Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 26 maj 2020 

Paragrafer 14- 20 

Sebastian Stenman 

Urban Nilsson (C) 

Ylva Samuelsson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kulturnämnden 

Paragrafer 14- 202020-05-18 

Datum för 
2020-05-27 anslags nedtagande 2020-06-18 

Ku Itu rförvaltningen 

Anna Sam 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-05-18 I (I) 

Kn §14 Dnr: KN.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen informerar om hur biblioteksverksamheten har fått anpassats 
på grund av coronaviruset Covid-19. Bland annat finns nu "take away" för 
utlåning av böcker. 

Kultursamordnaren informerar om det arbete som sker i kommunens 
lokalresursgrupp. I lokalresursgruppen sitter representanter från alla 
förvaltningar i Gislaveds kommun. 

Nämndsekreteraren informerar om att nämndens reglemente har ändrats efter 
beslut av kommunfullmäktige den 23 april 2020. Avsnittet "2.6 Deltagande på 
distans" har lagts till för att möjliggöra alternativt deltagande för 
förtroendevalda. 

Kulturchefen informerar om verkställigheten av tagna politiska beslut av 
kulturnämnden och kulturnämndens arbetsutskott 2020. 

Kulturchefen informerar om den sammanställning som förvaltningen har gjort 
gällande sökta arrangemangsbidrag 2018-2019. 

Nämndsekreteraren informerar om att förvaltningen har antagit en ny 
handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet 2020/2021. Information ges 
även om förvaltningens arbete med informationshanteringsplan och 
processkartläggningar. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

Sida 
I (I) 

Kn §15 Dnr: KN.2020.14 1.9 

Remiss - Strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förslaget till remissvar över motionen -
Strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Josefine Dinäss (S), Rose-Mari Moden (S) och Naile Azizi (S) har den 2 maj 
2019 lämnat in en motion angående strategi/handlingsplan för att minska suicid 
och suicidförsök i Gislaveds kommun. 
Motionärerna föreslår att: 
Kommunen gör en kartläggning av suicidproblematiken i kommunen. 
Kommunen tillsammans med GGW-kommunerna tar fram en strategi och/eller 
en handlingsplan för hur man ska kunna minska antalet suicid och Suicidförsök. 

Motionen har remitterats till socialnämnden och räddningsnämnden för 
beredning. Kommunstyrelsen behandlade motionssvaret den I april 2020 och 
beslutade att återremittera ärendet för att låta fler nämnder, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, fritid- och folkhälsonämnden och 
kulturnämnden bereda motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion Strategi/handlingsplan för att minska suicid och suicidförsök i Gislaveds 
kommun 
Delegationsbeslut gällande motion angående Strategi/handlingsplan för att 
minska suicid och suicidförsök i Gislaveds kommun 
Protokoll från kommunstyrelsen§ 82, daterad den I april 2020 
Protokoll från räddningsnämnden § 54, daterad den 27 augusti 2019 
Protokoll från socialnämnden § 18, daterad den 18 februari 2020 
Kulturförvaltningens yttrande daterad den 20 april 2020 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott §8, daterad den 4 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-05-18 I (I) 

Kn §16 Dnr: KN.2020.16 1.8.1 

Granskning av resor och representation 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att åtgärder som sträcker sig utöver nuvarande 
regelverk och uppföljningsrutiner för resor och representation inte är 
nödvändiga. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i uppdrag att 
genomföra en granskning av resor och representation. Granskningen visar att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer styrning, uppföljning 
och intern kontroll avseende resor och representation. Mot den bakgrunden 
ska åtgärder vidtas av kommunstyrelsen och nämnderna. 

Kulturförvaltningens bedömning är att kommunens riktlinjer och policys inom 
granskningsområdet följs av verksamheten. Ytterligare åtgärder bedöms därför 
inte nödvändiga. Möjligen kan kulturnämnden göra ett tillägg i nämndens 
internkontrollplan 2020, för att säkerställa att regelverket följs gällande 
representation. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, missiv granskning av resor och representation 
Granskning av resor och representation 
Kulturförvaltningens yttrande daterad den 20 april 2020 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott§ 9, daterad den 4 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2020.16


GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

Sida 
I (I) 

Kn §17 Dnr: KN.2020.13 10.10.2 

Film och Foto Föreningen, ansökan om bidrag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att avslå bidragsansökan då det är ett för riskfyllt 
projekt. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Film och Foto ansöker om 50 000 kr till första etappen av en 
dokumentärfilmproduktion om Anderstorps motorbana. Föreningens mål är att 
skildra motorbanan och dess betydelse för bygden, både kommersiellt och 
kulturellt. Detta sker genom intervjuer med nyckelpersoner som har varit 
involverade i verksamheten på olika sätt genom åren. Det finns också tidigare 
filmat material från motorbanan som planeras ingå i dokumentärfilmen. 
Kostnaden för hela filmproduktionen beräknas till ca I 000 000 kr. 

Föreningen Film och Foto ansöker om medel för att kunna producera ett filmat 
basmaterial, som sedan utgör grunden för att hitta finansiärer till hela projektet. 
Tanken är att intressera lokala företag att gå in i projektet, samt allmänheten 
genom crowdfunding. 

Budgeten för etapp ett uppgår till I 00 000 kr, varav 50 000 kr till anlitandet av 
en professionell manusförfattare, samt 50 000 kr till filmproduktionen. 
Föreningen ansöker om halva kostnaden hos Gislaveds kommun och 
resterande del hos Norheds Stiftelsen. 

Om föreningen inte lyckas med finansieringen av hela projektet kommer det 
efter etapp ett finnas en filmad dokumentation av Anderstorps motorbanas 
historia. 

Beslutsunderlag 
Film och Foto föreningen, ansökan om bidrag daterad den 6 mars 2020 
Protokoll från årsmöte för Film och foto föreningen daterad den 26 februari 
2019 
Stadgar för Film och foto föreningen 
Offert för manus 
Offert för filminspelning 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § I0, daterad den 4 maj 2020 

Beslutet skickas till: 
Film och Foto Föreningen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-05-18 I (I) 

Kn §18 Dnr: KN.2020.19 1.3.1 

Nämndplan 2020-2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden genomför en workshop gällande nämndplan 2020-2022. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15.35-16.10. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://15.35-16.10
https://KN.2020.19
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-05-18 I (I) 

Kn §19 Dnr: KN.2020.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
1.2 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
Beslut att ändra sammanträdestiden för kulturnämndens sammanträde den 18 
maj 2020. Delegat: Kulturnämndens ordförande. 

1.7 Fastställande av bibliotekens öppettider vid helger, 
semestrar samt tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om att ändra öppettider på kommunens bibliotek under sommaren 
2020. Delegat: Bibliotekschef. 

1.9 Fastställande av Kulturplatåns öppettider vid helger, semestrar samt 
tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om att ändra öppettider på Kulturplatån under sommaren 2020. 
Delegat: Enhetschef Allmänkultur. 

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget upp till högst 25 000 kr per 
konstverk 
Inköp av I styck bild/textil för 3 800 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget upp till högst 25 000 kr per 
konstverk 
Inköp av 2 styck målningar för totalt 12 000 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget upp till högst 25 000 kr per 
konstverk 
Inköp av I styck målning för 8 000 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

8(8)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-18 

Sida 
I (I) 

Kn §20 Dnr: KN.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Energimyndigheten 

Information angående tidplan för styrelplaneringen 

Fastighet- och servicenämnden 
FA beslut§ 28 lnternservicepriser 2021, serviceavdelningen 
FA beslut§ 30 lnternservicepriser 2021, fastighetsavdelningen 
FA beslut§ 31 Hyresnivåer 2021, fastighetsavdelningen 

Gislaveds Bingoallians 
Ansökan om hyresreducering för Gislaveds Bingoallians, som hyr lokaler i 

Glashuset 

Kommunfullmäktige 
KF beslut § 40 Valärende entledigandes om ersättare i KN samt ersättare i 
KF 
KF beslut § 51 Ny budget process, Planeringsdirektiv 2021 med plan för 
2022-2024 
KF beslut § 57 Valärende, Fyllnadsval ersättare i kulturnämnden 
KF beslut § 60 Årsredovisning 2019 hela kommunen 
KF beslut § 61 Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 
2019 för kommunens verksamhet 
KF beslut § 66 Revidering av reglementen för möjliggörande av digitala möten 
för nämnderna 
Nominering ersättare till kulturnämnden 
Stiftelsen Torghuset, Revisionsberättelse år 2019 
Stiftelsen Torghuset, Årsredovisning år 2019 
Stiftelsen lsabergstoppen, Årsredovisning år 2019 
Gislaveds kommun, Revisionsrapportsredovisning år 2019 
Gislaveds kommun, Årsrapportrevisorerna år 2019 
Gisletorps Lokaler AB, Granskningsrapport för år 2019 
Gislaved Energi Koncern AB, Granskningsrapport för år 2019 
Gislavedshus AB, Granskningsrapport för år 2019 
Gislaveds Kommunhus AB, Granskningsrapport för år 2019 
Kommunens revisorer, Revisionsberättelse 2019 
Årsredovisning 2019 för Gislaveds kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
KS beslut § 85 Årsredovisning 2019, hela kommunen 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut om tillstånd till stolpbelysning på 
Burseryds kyrkogård 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, beslut om tillstånd till byte av kulör på 
fönstren till Villstad kyrka 

Utdragsbestyrkande 


