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§ 68

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragslista
godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande föredragslista.

-

/ign

/
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Informationsärende

Åsa Brissman informerar om Bankeryds bibliotek. Kultur- och
fritidsnämnden erbjöds en rundtur i lokalerna.
Eva Gunnarsson informerar om hur delar av skrivningar för nytt
bidragssystem till föreningar fortskrider.
Eva Gunnarsson informerar om frivilligcentralen.
Anna-Gun Grännö informerar om månadsrapport till och med april.
Hellen Smitterberg informerar om JONK
Susan Bolgar informerar om projekt Jönköpings konsthall
Sergei Muchin informerar om årsredovisning Länsmuseet samt museets
verksamhet,
Kari Ruokola informerar om kreativa och kulturella näringar samt delaktighet
i arbetet med aktivitetsstrategin.

-

-

-

-

-

-

-

Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser

Peter Jufterström (M) har besökt två föreningsmöten med tema flyktingar samt
träffat Visingsörådet. Han har deltagit i kulturstipendiemöte och haft möte med
Jönköpings Simsällskap. Han har deltagit i Kultur Dag & Natt och delat ut pris
i Poetry Slam. Han har deltagit i Välfärdsutskottet och besökt dansseminarie i
Värnamo. Han har invigt kanotstadion och stadsbiblioteket. Han har även
deltagit i seminariet angående Skottlandsmodellen och träffat
Handikappförbundet (HS 0).
Ulla Hultberg (Mp) har deltagit i kulturstipendiemöte samt besökt
dansseminariet i Värnamo.
Eva Swedberg (5) hade den 12 januari möte med konstgruppen, den 9 februari
möte med naturgruppen med politiska ambassadörer, den 4 mars möte med
konstgruppen, den 10 mars kulturting på Spira, den 21-23 mars visning av
Tändsticksmuseet samt vernissage, den 30 mars möte med Naturgruppen, den
14 april föreläsning tillgänglig natur, den 30 april invigning av kanotstadion,
den 3 maj besökte hon det nyrenoverade biblioteket samt den 7 maj
konsutställning på Svavel.
Bengt Edh (5) har besökt EM i Mountainbike.
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§ 70

Eventuella föredragningar

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att lägga föredragningarna till
handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga föredragningarna till
handlingarna.

-
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§71
Meddelande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-03-19-2016-04-25 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2016-03-19-2016-04-25 läggs till handlingarna.

-

Justeraid$ign
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§ 72

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Ewa Swedberg (S) ställer frågor om ärenden KFNI2015: 687 samt KFN

2015:1019.
Susan Bolgar besvarar frågorna.

Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att frågorna ska anses besvarade samt
att förteckningen över delegationsbeslut 2016-03-19-2016-04-25 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågorna ska anses besvarade samt att
förteckningen över delegationsbeslut 2016-03-19-2016-04-25 godkänns.

-

Justerandés sign
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§ 73

Föreningen Nova- Ansökan om bidrag 2016
KFN/2016:98 049
Sammanfattning
Föreningen Nova (barnkör) ansöker om kulturbidrag på 144 650 kr för
konserten Astrid Lindgren ett iNOl7Ativtkörprojelct i Kulturhuset Spira 201609-25. Kostnaderna beräknas till 194 650 kr och intäkterna till 50 tkr.
Föreningen söker även bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa, Svenska kyrkan
och Postkodlotteriets kulturstiftelse. Föreningen har inte sökt kulturbidrag
tidigare.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Bilaga: Kopia på ansökan med bilaga 1 och 2, verksamhetsberättelse för janmaj 2015, transaktioner.
Bilaga: komplettering med bokföring 2015 och stadgar.
Bilaga: komplettering med uppdatering av sponsorer.
Bilaga: komplettering med uppdatering av sponsor.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förslaget kommer senare.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att eventuellt bidragsbelopp behandlas
vid nästkommande presidiemöte 2016-05-20. Nämnden meddelas
nästkommande sammanträde 2016-06-09.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att eventuellt bidragsbelopp behandlas
vid nästkommande presidiemöte 2016-05-20. Nämnden meddelas
nästkommande sammanträde 2016-06-09.

-

Beslutet expedieras till:
Förengen Nova, Edward Eldöf, kontaktperson (Kopia på ansökningsblanketten,
fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
sign

/

/
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§ 74

Föreningen Teaterstickorna- Ansökan om kulturbidrag till Jönköpings
Allmogemarknad 2016

KFN!2016:308 805
Sammanfattning
Föreningen Teaterstickorna ansöker om kulturbidrag på 250 tkr för
genomförande av Jönköpings Allmogemarknad 2016-09-24 på Hovrättstorget
med omnejd. Kostnaderna beräknas till 440 tkr och intäkterna till 190 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett stöd på 100 tkr. Föregående år
beviljade kultur- och fritidsnämnden ett stöd på 150 tkr för genomförande av
marknaden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Bilaga: Kopia på ansökan, Budget Allmogemarknad 2016 samt skrivelse "2016
kan bli ett nytt avstamp i Jönköpings Allmogemarknads historia".
Bilaga: Föreningen Teaterstickornas verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning (hämtad från tidigare inskickat ärende).
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med hänsyn till minskat anslag för
kulturbidrag att bevilja Föreningen Teaterstickorna ett stöd på 100 tkr för
genomförande av Allmogemarknaden på Hovrättstorget med omnejd 2016-0924. Stödet avser de delar av verksamheten som vänder sig till barn såsom
lantraser och andra djur samt teaterverksamhet av, med och för barn. Som
föregående år omfattar stödet även eventuella kostnader för förråd.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltniiJgsövergripande samverkan den 20 16-05-02.

bsteranÖ sign
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med hänsyn till minskat anslag för
kulturbidrag bevilja Föreningen Teaterstickoma ett stöd på 100 tkr för
genomförande av Allmogemarknaden på Hovrättstorget med omnejd 2016-0924. Stödet avser de delar av verksamheten som vänder sig till barn såsom
lantraser och andra djur samt teaterverksamhet av, med och för barn. Som
föregående år omfattar stödet även eventuella kostnader för förråd.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal. ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Förengen Teaterstickorna, Roland Jonsson, ordförande/kontaktperson (Kopia
på ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

JusterS sign
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§ 75

Kulturstipendier 2016
KFN/2016;105 867
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska utse årets mottagare av Jönköpings kommuns
kulturstipendium, Folkbildningsstipendium, Huskvarna stads jubileumsstiftelse
och Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade 2016-03-09 § 33 att utse en arbetsgrupp för beredning av
kulturstipendier. Arbetsgruppen presenterar förslag till stipendiater 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Bilaga: Regler för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka arbetsgruppens förslag, samt
att beslutet offentliggörs först då samtliga stipendiater meddelats och att kulturoch fritidsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande delar ut stipendierna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 20 16-05-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka arbetsgruppens förslag, samt
att beslutet offentliggörs först då samtliga stipendiater meddelats och att kulturoch fritidsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande delar ut stipendierna.

-

Kultur- och fritidsnämndens arbetsgrupp
Förslag till stipendiater
Jönköpings kommuns kulturstipendium
Eva Edevik, 25 000 kr
"För ditt kreativa arbete där du med kunnande och entusiasm engagerat barn
och ungdomar att aktivt delta i teaterverksamhet."
Mazen Mourad, 25 000 kr
"För ditt arbete som danspedagog där du får barn och ungdomar att blomma ut
i sin kreativitet både enskilt och i grupp."
Utdragsbestyrkande
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Folkbildningsstipendium
Ingen utdelning 2016
Huskvarna stads jubileumsstiftelse
Jesper O.T. Andersson, 10 000 kr (6 900 kr från fond + 3 100 kr från anslag)
Studerande Kungliga konsthögskolan
-

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond
Gustav Lindsten, 10 000 kr (9 700 kr från fond + 300 kr från anslag)
Studerande Kungliga musikhögskolan
-

Beslutet expedieras till:
Peter Jufterström, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Henrik Andersson, kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande
Ulla Hultberg, ledamot, kultur- och fritidsnämnden
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare kultur- och
fritidsförvaltningen
Stipendiater 2016
Övriga sökande
Förslagsställare

Justerandessign

Utdragsbestyrkande
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76

Ridsport-Utredning
KFN12016:403 800
Sammanfattning
En översyn av lokalförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola är framtagen av Christina Risshytt-Collman på uppdrag av kultur- och
fritidsförvaltningen. Översynen gjordes för att belysa ridsportsanläggningarnas
status utifrån dagens krav på hästhållning, säkerhet och arbetsmiljö. I
översynen framkommer rekommendationer som utredaren anser bör utredas
vidare.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13
Översyn av lokaförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola, (Skickas endast digital
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att utreda rekommendationer mot bakgrund av vad som framkommer i
Översyn av lokalförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola samt redovisa resultatet för kultur- och fritidsnämnden.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats I förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Karin Semberg redogör för syftet med föreslagen utredning.
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att utreda rekommendationer mot bakgrund av vad som framkommer i
Översyn av lokatförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola samt redovisa resultatet för kultur- och fritidsnämnden.

-

Beslutet expedieras till:
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör

Justerandesign

/
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§ 77

Medborgarförslag om utvidgning av Dumme mosse naturreservat
Remiss

-

KFN/2016:309 809

Sammanfattning
Claes- Göran Ekhall, föreslår att Jönköpings kommun lämnar ett förslag till
Länsstyrelsen i Jönköpings län att utvidga Naturreservatet Dumme mosse.
Utvidgningen föreslås innefatta den skogsmark som ägs av Jönköpings
kommun samt eventuellt del av Axamosjön. Syftet är naturvård och rörligt
friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas besvara remissen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Tillsammans för enjämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (Skickas
endast digitalt)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till att utvidga
Dummemosse naturreservat enligt förslaget av följande anledningar.
1) Axarno är ett av kommunens mest attraktiva och välbesökta
friluftsområde.
2) Ett naturreservat säkerställa ett juridiskt skydd av området och utgör
således ett skydd mot en eventuell framtida försäljning av området.
3) Närheten till grönområden har en omfattande betydelse för hur ofta
invånarna besöker det. Tillgång till tätortsnära natur är grundläggande
för vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande -En viktig aspekt då
staden växer både i befolkningsförtätningen och i utbredning.
Tätortsnära
friluftslivsområden är viktiga för den jämlika hälsan.
4)
5) Genom att utvidga Dumme mosses naturreserat får vi ett större
sammanhängande område för naturvård och rekreation.
6) Det skulle också innebära en tydligare entré till reservatet från Axamos
sida.
7) Skogen fungerar som ett bullerskydd mot riksväg 40.
8) Kommunen vill bibehålla områdets karaktär så att dess innevånare även
i framtiden kan idka friluftsliv här.
Ett
sådant naturreservat bör omfattas av en skogsskötselplan, vilken
9)
innebär att åtgärder i skogen som syftar till att allmänheten ska kunna
röra sig i området tryggt och säkert tillåts.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-02.

lJtdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till att utvidga
Dummemosse naturreservat enligt förslaget av följande anledningar.
1) Axamo är ett av kommunens mest attraktiva och välbesökta
friluftsområde.
2) Ett naturreservat säkerställa ett juridiskt skydd av området och utgör
således ett skydd mot en eventuell framtida försäljning av området.
Närheten
till grönområden har en omfattande betydelse för hur ofta
3)
invånarna besöker det. Tillgång till tätortsnära natur är grundläggande
för vår hälsa och vårt psykiska välbefinnande -En viktig aspekt då
staden växer både i befolkningsförtätningen och i utbredning.
4) Tätortsnära friluftslivsområden är viktiga för den jämlika hälsan.
5) Genom att utvidga Dumme mosses naturreserat får vi ett större
sammanhängande område för naturvård och rekreation.
6) Det skulle också innebära en tydligare entré till reservatet från Axamos
sida.
7) Skogen fungerar som ett bullerskydd mot riksväg 40.
8) Kommunen vill bibehålla områdets karaktär så att dess innevånare även
i framtiden kan idka friluftsliv här.
9) Ett sådant naturreservat bör omfattas av en skogsskötselplan, vilken
innebär att åtgärder i skogen som syftar till att allmänheten ska kunna
röra sig i området tryggt och säkert tillåts.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lisa Bergström, friluftsstrateg/funktionshinder, handläggare, kultur- och

Justerandessgn

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

§ 78

Årets ungdomsledare 2016
KFN!2016:399 804
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen Årets ungdomsledare.
Ungdomsledaren belönas för uppskattade barn- och ungdomsiedarinsatser
inom föreningslivet i Jönköpings kommun i form av stipendier, vilka delas ut i
samband med nationaldagsfirandet den 6 juni i Rådhusparken. Kultur- och
fritidsnämnden har att besluta om en arbetsgrupp om två politiker för
beredning i ärendet samt delegera till kultur- och fritidsnämndens ordförande
att besluta i ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13.
Bilaga: Nominerade Årets ungdomsledare 2016
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp med två politiker
för beredning av Årets ungdomsledare 2016 samt att delegera till kultur- och
fritidsnämndens ordförande att besluta i ärendet.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att Eva Swedberg (S) och Hans
Hellström (M) ingår i arbetsgruppen för beredning av Årets ungdomsledare
2016 samt att delegera till kultur- och fritidsnämndens ordförande att besluta i
ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Eva Swedberg (5) och Hans
Hellström (M) ingår i arbetsgruppen för beredning av Årets ungdomsledare
2016 samt att delegera till kultur- och fritidsnämndens ordförande att besluta i
ärendet.

-

Beslutet expedieras till:
Maria Carlsson, föreningsutvecldare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Utsedda politiker till arbetsgruppen

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Förrättningar, kurser och konferenser
1) När kultur är resans mål- Design och destinationsutveckling 17-18 maj.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta i konferensen När kultur är
resans mål- Design och destinationsutveckling 17-18 maj.

-

2) Kunskaps- och inspirationsdag på temat Verksamhet med hästen som
resurs inom fritid, vård, skola och omsorg- om nytänkande och
gränsöverskridande samverkan 2 september.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de politiker som önskar deltaga i
Kunskaps- och inspirationsdagpå temat Verksamhet med hästen som resurs
inom fritid, vård, skola och omsorg- om nytänkande och gränsöverskridande
samverkan 2 september har möjlighet att anmäla sig.
-

3) Kommunkulturdagama 2016 26-27 september
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet med möjlig ersättare deltar i
Kommunkulturdagarna 201626-27 september.

-

4) Tankesmedja för friluftsliv 27 oktober
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de politiker som önskar delta i
Tankesmedja för friluftsliv 27 oktober har möjlighet att anmäla sig.

-

5) Lokala kulturtinget 24 maj
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de politiker som önskar delta i Lokala
kulturtinget 24 maj har möjlighet att delta.

-

Justerandes'ign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inga övriga frågor

Justerandign
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§81

Lokalisering av kultur- och fritidsförvaltningens ledning och
administration
KFNI2016:455 001
Sammanfattning
Delar av förvaltningens administrativa personal samt förvaltningens
ledningsgrupp är placerad i Huskvarna stadshus, medan andra delar av
personalen har kontorslokaler på stadsbiblioteket i Jönköping. Antalet personal
på Huskvarna stadshus uppgår till cirka 25 stycken och antalet personal på
stadsbiblioteket i Jönköping är cirka 50 stycken. För att underlätta
förvaltningens arbete har kultur- och fritidsförvaltningen haft i uppdrag att
undersöka möjligheten till flytt av förvaltningens personal till stadsbiblioteket i
Jönköping (kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-11-19 § 178) På
stadsbiblioteket finns för närvarande outnyttjade lokaler. Långsiktig hållbarhet
utifrån flera aspekter eftersträvas.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-02
Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-11-19 § 178
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom att kultur- och
fritidsförvaltningen samordnas genom flytt av kultur- och fritidsförvaltningens
personal med kontorslokaler i stadshuset Huskvarna till stadsbiblioteket i
Jönköping, samt att riskbedömningar och facklig samverkan görs.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-02.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Carl-Johan Stillström (C) yrkar återremittering av ärendet med anledning av
ytterligare utredning av bland annat ekonomiska konsekvenser.
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Carl-Johans Stillströms framförda
yrkande respektive föreliggande förslag och finner det föreliggande förslaget
antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom att kultur- och
fritidsförvaltningen samordnas genom flytt av kultur- och fritidsförvaltningens
personal med kontorslokaler i stadshuset Huskvarna till stadsbiblioteket i
Jönköping, samt att riskbedömningar och facklig samverkan görs.

-

Reservationer
Carl-Johan Stillström (C) reservera sig till förmån för det egna förslaget.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen, kultur- och fritidsförvaltningen
Göran Isberg, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen
Leif Eriksson, ekonomichef, Stadskontoret

Justerandes sign
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