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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-30 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, klockan 13.00-13.45 samt 14.15-16.30 

Urban Nilsson (C), ordförande 
Jan-Erick-Hursti (C) 
Markus Lewintus (M) 
Ylva Samuelsson (S) 
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Kjell Davidsson (S) 
Glenn Hummel (SD), tjänstgörande ersättare för Hannu Ruokola (SD) 

Magnus Jonsson, kulturchef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande, §§ 7-9, 11-13 

Laila Andersson (S) 

Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 3 april 2020 

Paragrafer 7 - 13 

Sebastian Stenman 

Urban Nilsson (C) 

Laila Andersson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kulturnämnden 

Paragrafer 7 - 132020-03-30 
Datum för 

2020-04-03 anslags nedtagande 2020-04-03 

Ku Itu rförvaltningen 

Anna Sam 
Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-30 I (I) 

Kn §7 Dnr: KN.2020.17 

Godkännande av närvaro på sammanträdet 

Beslut 
Kulturnämnden godkänner att förtroendevald närvarar på dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande besöker kommunens olika nämnder under 
våren för att få en större inblick i hur dessa arbetar. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2020.17
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-30 I (I) 

Kn §8 Dnr: KN.2020.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kulturchefen informerar om hur kulturförvaltningens verksamheter arbetar 
utifrån situationen med coronaviruset Covid-19. 

Kulturchefen informerar om valborg- och I :a maj-firanden i kommunen. 
Kulturförvaltningen har skickat ett brev till samtliga arrangörer där dessa 
rekommenderas att ställa in årets arrangemang. 

Kulturchefen informerar om den planerade kulturminnesresan som nämnden 
skulle ha åkt på i samband med nämndsammanträdet den 18 maj. Resan har 
preliminärt flyttats fram till sammanträdet den 15 juni. 

Ordföranden lyfter att nämnden kommer att genomföra en workshop om 
nämndens nämndplan på nästa sammanträde den 18 maj. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-30 I (I) 

Kn §9 Dnr: KN.2020.12 5.2.1 

Intern kontroll 2020, riskanalys och intern kontrollplan 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förslagen till riskanalys och intern kontrollplan 
2020. 

Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till riskanalys och intern 
kontrollplan 2020 för kulturnämnden. Arbetet har genomförts genom att 
respektive enhet har gjort swot- analyser över riskerna för sin egen 
verksamhet. Därefter har förvaltningens ledningsgrupp sammanställt en 
gemensam riskanalys och tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2020 för 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Riskanalys 2020 daterad den 5 mars 2020 
Intern kontrollplan 2020 daterad den 5 mars 2020 
Kulturnämndens regler och rutiner för intern kontroll daterad den 18 
november 20 19 
Reglemente för intern kontroll, antagen den 17 juni 2019 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 5, daterad den 16 mars 2020 

Yrkanden 
Urban Nilsson (C): Att anta förslagen till riskanalys och intern kontrollplan 
2020. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt egna yrkande och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kvalitet och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2020.12


GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

5(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-30 

Sida 
I (I) 

Kn §10 Dnr: KN.2020.4 1.9 

Motion om klimatsmart och vackert byggande 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta kulturförvaltningens förslag till yttrande om 
motionen daterad den 20 februari 2020 samt att översända yttrandet till 
kommunfu I I mäktige. 

Ärendebeskrivning 
Två miljöpartister har den 26 september 2019 lämnat in en motion om 
klimatsmart och vackert byggande. Förslaget berör byggindustrins påverkan på 
klimatet samt bostadsbristen. Syftet med förslaget är att premiera ett mer 
klimatsmart byggande. Här betonas byggande i fossilfria material som trä. 
Vidare talas om vackert byggande som del i klimatmålen samt att konstnärlig 
utsmyckning bidrar till människans välbefinnande. Motionen lyfter att rutiner 
saknas för konstnärliga utsmyckningar samt att utsmyckning i större grad ska 
genomsyra hela byggprojekt där den konstnärliga gestaltningen ska finnas med 
tidigare i projekten. Detta ska bidra till kreativa och vackra projekt för ökad 
mångfald, integration och ett inkluderande samhälle. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut om motion klimatsmart och vackert byggande 
Motion om klimatsmart och vackert byggande 
Hanteringsordning för konstnärlig utsmyckning och anläggningar på kommunal 
mark 
Kulturförvaltningens yttrande den 20 februari 2020 
Praxis vid konsthantering och utsmyckningar 
Reglemente för kulturnämnden daterad den 11 februari 2020 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 6, daterad den 16 mars 2020 

Yrkanden 
Ylva Samuelsson (S): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

6(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-30 

Sida 
1(2) 

Kn §11 Dnr: KN.2020.15 5 

Riktlinjer för avstängning i kulturförvaltningens verksamheter 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta förslaget med riktlinjer för avstängning och lämna beslut om 
trivselregler till kulturförvaltningen. 

att under avsnitt "riktlinjer för avstängning kulturplatån/glashuset" ta bort 
"som leder till polisanmälan" i det första stycket och "som leder till 
polisanmälan" under fjärde stycket. 

Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till trivselregler för besökare och 
deltagare på Kulturplatån och i Glashusets gemensamma utrymmen. 
Utgångspunkten för reglerna är Kulturplatåns värdegrund. Trivselreglernas syfte 
är att säkerställa värdegrunden och att alla som vistas i lokalerna och deltar i 
verksamheten ska uppleva miljön som trygg och säker, att minska riskerna för 
egendomsskador och säkerställa verksamhetens behöriga gång. Reglerna slår 
bland annat fast att det är nolltolerans när det gäller våld, droger och alkohol, 
samt att person som skadar någon annan, avsiktligt förstör utrusning eller 
inredning, stjäl saker, hotar andra besökare eller personal blir polisanmäld. Till 
trivselreglerna finns riktlinjer för hur avstängning kan verkställas på grund av 
brott mot dessa regler. 

Beslutsunderlag 
Trivselregler Kulturplatån/Glashuset daterad den 11 mars 2020 
Yttrande från kommunjurist daterad den 26 mars 2020 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 7, daterad den 16 mars 2020 

Yrkanden 
Ylva Samuelsson (S) med instämmande från Laila Andersson (S), Urban Nilsson 
(C) och Markus Lewintus (M): Att anta förslaget med riktlinjer för avstängning 
och lämna beslut om trivselregler till kulturförvaltningen. 

Ylva Samuelsson (S) med instämmande från Laila Andersson (S), Urban Nilsson 
(C) och Markus Lewintus (M): Att under avsnitt "riktlinjer för avstängning 
kulturplatån/glashuset" ta bort "som leder till polisanmälan" i det första stycket 
och "som leder till polisanmälan" under fjärde stycket. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) första yrkande och 
finner att kulturnämnden beslutar enligt detta. 

Ordföranden ställer proposition på Ylva Samuelssons (S) andra yrkande och 
finner att kulturnämnden beslutar enligt detta. 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
7(9) 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-30 2(2) 

Kn § I I (forts.) 

Beslutet skickas till: 
Enhetschef för allmänkultur 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2020-03-30 I (I) 

Kn §12 Dnr: KN.2020.3 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 I styck grafik för 4 000 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget upp till högst 25 000 kr per 
konstverk 
Inköp av i styck objekt/glas för 5 500 kr. Delegat: Konstsekreteraren. 

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar och studieorganisationer upp till ett belopp av 
20 000 kr. 
Beslut om att bevilja Gislaveds Astronomiska Sällskap Orion ett bidrag om 
IO000 kr för föreläsningsarrangemang. Delegat: Kulturchefen. 

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar och studieorganisationer upp till ett belopp av 
20 000 kr. 
Beslut om att bevilja 1240 Bosebo Framtid IOGT ett bidrag om 
3 000 kr för valborgsarrangemang. Delegat: Kulturchefen. 

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar och studieorganisationer upp till ett belopp av 
20 000 kr. 
Beslut om att bevilja Gislaveds Finska förening ett bidrag om 
IO000 kr för kulturevenemang. Delegat: Kulturchefen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

9(9)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-30 

Sida 
I (I) 

Kn §13 Dnr: KN.2020.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Bygg och miljöförvaltningen 

Plankartan, Granskningsupplaga för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i 
Norra Smålandsstenar 
Planbeskrivning, Granskningsupplaga för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i 
Norra Smålandsstenar 
Samrådsredogörelse för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 
Granskningsremiss för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i Norra 
Smålandsstenar 

Gislaved-Värnamo Teaterförening 
Inbjudan till årsmöte 

Jönköpings läns museum 
Årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktige 
Kf beslut § 19 Aktualitetsförklaring av ÖP 16 med tillhörande 
fördjupningar 
Aktualitetsprövning av översiktsplan ÖP 16 
Kf beslut § 31 Utblick 2021-2025 
Utblick 2021 
Kf § 32 Ny nämndorganisation från mandatperioden 2023 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om underhållsröjning i ledningsgata 

Parlamentariska kommitten 
Protokoll från parlamentariska kommitten daterad den 29 oktober 2019 
Parlamentariska kommittens förslag till ny politisk organisation 

Sveriges kommuner och regioner 
Barnkonventionen - Svensk lag från 2020 

Utdragsbestyrkande 


