
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2018-04-04  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 4 april 2018, kl 13.00 - 15.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Marcus Holmbom (S) 

Therese Müller (S) 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), jäv § 7, 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 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Imola Mokos, enhetschef, § 9 

Nils Svensk, konstintendent, § 9 

Annie Nilsson, ungdomscoach, § 9 

Luis Gonzales, kultursamordnare, § 9 

Yasmin Yassin, utvecklingsledare, § 9 

Barakat Ghebrehawariat, § 9 

Nabila Abdul Fattah, § 9 

 

 

 Utses att justera Björn Olsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kulturkontoret, måndagen den 9 april 2018 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       7 - 10  

Niklas Arvidsson 

 

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

 

Ylva Samuelsson 

 

 

  

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

Björn Olsson  

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2018-04-04   Paragrafer 7 - 10  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2018-04-10 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-05-05 

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-04-04     2(5) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §7    Dnr: KN.2018.8   2.4  

 

Uppföljning 1  

 

Ärendebeskrivning 

Under året genomförs tre uppföljningar utöver sedvanligt bokslut. Den första 

uppföljningen sker per den 31 mars och hanterar ekonomisk helårsprognos och 

uppföljning av kulturnämndens antagna kvalitetsfaktorer för nämndens 

grunduppdrag. 

 

Den sammanfattande bedömning är att verksamheten är genomförd som 

planerat och att grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat. 

Driftbudgeten visar ett prognostiserat underskott på -200 tkr, som främst 

beror på en tillfälligt uppkommen personalkostnad i förvaltningen. I dagsläget är 

det osäkert om speciella åtgärder måste vidtas för att nå budgetbalans vid årets 

slut. Om det visar sig att speciella åtgärder är nödvändiga kommer dessa att 

redovisas till nämnden vid delårsbokslutet 31/8. 

 

Investeringsbudgeten visar ett överskott på 800 tkr vid årets slut. Anledningen 

är att budgeten innehåller en investering för tillbyggnaden av Glashuset, som 

istället kommer att belasta 2019 års investeringsbudget. 

 

Kulturchefen föredrar uppföljning 1 för kulturnämnden. 

 

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att godkänna uppföljning 

1. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning 1 -  2018 - Nämnd (Kulturnämnden) 

Protokoll 2018-03-19 - Knau §7 Uppföljning 1  

 

Yrkande 

Ylva Samuelsson (S): bifall till arbetsutskottets förslag, samt att föreslå fastighet- 

och servicenämnden att använda det prognosticerade överskottet i 

investeringsbudgeten på 800 tkr, med ett önskemål om att delar av det används 

till planerade underhållsåtgärder i konsthallen. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning 1, samt 

 

att föreslå fastighet- och servicenämnden att använda det prognosticerade 

överskottet i investeringsbudgeten på 800 tkr, med ett önskemål om att 

delar av det används till planerade underhållsåtgärder i konsthallen. 

 

 

Jäv 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 

av ärendet.  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Fastighet- och servicenämnden 

Ekonomienheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §8    Dnr: KN.2018.9   10.1  

 

Översyn av bestämmelser för stipendier och kulturpris  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-02-26 om bestämmelser för 

kulturstipendium och kulturpris i Gislaveds kommun. Efter 18 år finns ett 

behov av översyn av bestämmelserna i form av modernisering av språket, samt 

några justeringar i bestämmelserna.  

 

De främsta förändringarna är att kulturpriset ska kunna delas ut i form av 

penninggåva när priset går till en förening, grupp eller institution, samt att 

kulturstipendiet även kan ges som stöd och uppmuntran för förtjänstfull 

verksamhet inom skilda konstnärliga områden.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderade bestämmelser för kulturstipendium och kulturpris 2018, daterad 

den 14 mars 2018 

Protokoll 2018-03-19 - Knau §8 Översyn av bestämmelser för stipender och 

kulturpris  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta förslaget till nya regler för kulturstipendium och kulturpris, samt 

 

att översända förslaget till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §9    Dnr: KN.2018.10   1.6.2  

 

Folkhälsoprojekt - Vårt kvarter  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har tagit fram ett folkhälsoprojekt med namnet "Trasten - 

Vårt kvarter", som är tänkt att genomföras med och av unga vuxna i 

bostadsområdet Trasten i Gislaved.   

 

Projektets generella mål är att genom konstnärliga uttryck och kulturella 

aktiviteter skapa relationer mellan människor i samhällets olika skikt och 

samtidigt stärka medborgarnas känsla av inkludering och gemensam tillhörighet. 

På sikt vill projektet bidra till att öka medborgarnas faktiska möjligheter att 

delta och vara delaktiga i viktiga samhällsfunktioner på lika villkor. Projektet 

vägleds av nyckelorden delaktighet, deltagande och demokrati.   

De önskade effekterna av projektet är att öka valdeltagandet, öka deltagandet i 

de öppna och befintliga kommunala verksamheterna och öka kommunens 

medellivslängd genom att öka medborgarnas känsla av sammanhang. 

 

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att ställa sig bakom 

Folkhälsoprojektet Trasten - Vårt kvarter, samt att ansöka om bidrag från 

integration- och folkhälsobidraget motsvarande 2 665 tkr för att kunna 

genomföra projektet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2018-03-19 - Knau §9 Folkhälsoprojekt - Vårt kvarter 

Projektbeskrivning Trasten -  Vårt kvarter  

 

Yrkande 

Valendona Dobra (S) med instämmande av Ylva Samuelsson (S), Sara-Lena 

Bengtsdotter Bogren (S), Markus Lewintus (M), Therese Müller (S) och Björn 

Olsson (L): bifall till kulturnämndens arbetsutskotts beslutsförslag. 

 

Hannu Ruokola (SD): avslag på kulturnämndens arbetsutskotts förslag till 

beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Valendona Dobra (S) med fleras 

bifallsyrkande och Hannu Ruokolas (SD) avslagsyrkande och finner att 

kulturnämnden har beslutat enligt Valendona Dobras (S) bifallsyrkande. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom Folkhälsoprojektet Trasten - Vårt kvarter, samt 

 

att ansöka om bidrag från integration- och folkhälsobidraget motsvarande 2 

665 tkr för 2018 för att kunna genomföra projektet. 

 

 Reservation 

 Hannu Ruokola (SD) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande. 

 

Expedieras till: 

Projektledningsgruppen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §10    Dnr: KN.2018.1   2.1  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

Folkrörelsearkivet 

Årsmöte Folkrörelsearkivets 2018 

 

Kommunfullmäktige 

KF beslut § 18, Översyn nämnder 

 

Kommunstyrelsen 

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

Ks beslut § 74 Kommunstyrelsens delegationsordning 

Yttrande över remiss Grön handlinsplan 2018-2022 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandena till handlingarna. 

  

 

 

 


