JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Huskvarna stadshus, kl. 13:15 - 16:05
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Elsa Bohman (M), ers H Hellström
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Ercan Atasayar (KID)

A mun Efrem (S)
Eber Fransson (S)
Cristina Gustavsson (SD)
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Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Christian Friis, avd chef administration
Susan Bolgar, avd chef kultur och förening § 135
Ulf Moberg, avd chef bibliotek § 135
Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län § 135
Henrik Hermansson, projektledare Stadens liv och innehåll § 135
Björn Hagstedt, projektledare Urban kultur i stadskärnan § 135
Lennart Alves, projektledare Konsthall Jönköping § 135
Mike Bode, utvecklare bild och form Region Jönköpings län § 135
Tomas Yaftali, projektledare Jönköpingsfesten § 135
Malin Cramer, kultursekreterare § 135
Martin Pettersson Dahl, avd chef anläggning § 136-145

Bengt E h (S)

Utses att justera
Underskrifter

Paragrafer 134-146

Sekreterare

Ordförande

Justerande

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-09-17

Datum för anslags uppsättande 2 0 1 5 — 1 0 — 0 6
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande 2 0 1 5 — 1 0 — 2 7

Kultur- och fritidsförvaltningen, Huskvarna

Underskrift

Eva-Karin Andén Dahlgren
Justerand
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 134

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande föredragningslista med följande förändringar:
Tillkommande informationsärende: Redovisning från förrättningar, kurser
och konferenser.
- Tillkommande beslutsärende: Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen
att utreda behov av aktivitetsytor på Norrängen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 135

Information
Information
— Uppföljning biblioteksplan — Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek
Region Jönköpings län — Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län
Urban kultur i stadskärnan — Henrik Hermansson och Björn Hagstedt,
projektledare
Konsthall Jönköping — Lennart Alves, projektledare
Jönköpingsfesten 2015 — Thomas Yafiali, projektledare Jönköpingsfesten
Filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati — Malin Cramer, kultursekreterare film
Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser:
Peter Jutterström (M) redovisar medverkan på konferens Svensk friidrott, den
2015-09-12 i Stockholm, samt möte med IF Hallby avseende konstgräsplan
för fotboll.

Juste d s sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 136

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnänmden beslutar att lägga förteckning över meddelanden
2015-08-18 —2015-09-07 till handlingarna.

Juster

fl

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 137

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckning över delegationsbeslut 2015-08-17 —2015-09-07.

JusterafJ4e,sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-17

§ 138

Filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati
KFN/2015:30 864
Sammanfattning
Aldrig tidigare har barn och ungdomar haft så mycket rörliga bilder omkring sig.
Den rörliga bilden är idag det medium genom vilket unga människor får sina
flesta intryck. Att tolka, värdera och förstå detta medium är en förutsättning för att
utöva sina demokratiska rättigheter och bibehålla sin integritet, vilket också
betonas i kurs- och läroplaner.
Kurs- och läroplanerna för grundskolan, fritidshemmen, förskoleklassen och
gymnasieskolan hår alla ett genomgående mediepedagogiskt perspektiv: Analys
och kritiskt granskande av rörliga bilder som en del av skolans demokratiska uppdrag är integrerat i alla ämnen. Filmen, eller som det uttrycks i kursplanerna: medier som "kombinerar ord, bild och ljud", kan också tolkas vara essentiella för all
kunskapsbildning i dagens samhälle där skolans uppdrag är att förbereda framtidens medborgare. Detta fokus innebär i praktiken att alla lärare förvandlas till
medielärare, men i de flesta fall utan utbildning att vara det (Viklund, Klas. 2011.
Nya kursplaner och ämnesplaner 2011 utmanar och utvecklar mediepedagogiken.)
Källa: http://riks.filmcentrum.se/media/user/files/Nya kursplaner_2011 Medier.pdf
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31
Bilaga redovisning och ny ansökan om projektmedel till Svenska Filminstitutet
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om fortsatt stöd till
filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati till Svenska Filminstitutet.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om fortsatt stöd till
filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati till Svenska Filminstitutet,

Beslutet expedieras till:
Handläggare
Jusk7 ign
Ju)
—

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Konstnärlig gestaltning på Torps skola, Bankeryd
KF'N/2015:376 866
Sammanfattning
Det föreligger tre skissförslag för konstnärligt gestaltning av Torps skola av
konstnärerna Melissa Henderson, Malmö, Ann Ahlbom Sundqvist/Lisbeth
Forsberg, Stockholm och Mats Bergsmeden, Stockholm.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-09-01.
Skissförslag från konstnärerna som finns utställda i anslutning till nämndens
sammanträde.
Yttrande från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga gestaltningsgrupp
2015-08-21.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
— Konstnär Mats Bergsmeden ges uppdraget att, i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen och representanter för Torps skola, genomföra sitt förslag
"Gestaltning av Torps skola".
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Konstnär Mats Bergsmeden ges uppdraget att, i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen och representanter för Torps skola, genomföra sitt förslag
"Gestaltning av Torps skola".

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Konstnärerna:
Melissa Hendersson
Ann Ahlbom Sundqvist och Lisbeth Forsberg
Mats Bergsmeden
Susanne Malmqvist, rektor Torps skola
Handläggare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Medborgarförslag att uppföra en hinderbana vid gränsområdet
Kålgården
KFN/2015:479 829
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att uppföra en
hinderbana vid Kålgårdens gränsområde i Jönköping. Kommunfullmäktige har
den 2015-03-26 § 66 överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Medborgarförslag 2015-03-17 att uppföra en hinderbana vid Kålgårdens
gränsområde.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
— Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en lämplig
placering samt att ta fram en kostnadskalkyl för en hinderbana. Detta
redovisas för nämnden senast i december 2015.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en lämplig
placering samt att ta fram en kostnadskalkyl för en hinderbana. Detta
redovisas för nämnden senast i december 2015.

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kommunstyrelsens diarium
Handläggare

Justera e s'

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Medborgarförslag om en Puls Arena på Norrängen i Huskvarna Remiss
KFN/2015:614 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att uppföra en
Puls Arena på Norrängen i Huskvarna. Ärendet har den 2015-05-28 § 141 överlämnats till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har den 2015-06-05
överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Puls
Arenan föreslås på Norrängsskolan grusplan alternativt på gräsytan mellan Jätten
Vist och Kroatorpet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Medborgarförslag 2015-05-19 om en Puls Arena på Norrängen i Huskvarna Remiss.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån förvaltningens ställningstagande inte förorda en prioritering av Puls Arena på de föreslagna platserna.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Under behandling av ärendet framställs ett yrkande om att utreda behov av
aktivitetsytor på Norrängen, vilket behandlas som ett separat ärende (§ 145).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån förvaltningens ställningstagande inte förorda en prioritering av Puls Arena på de föreslagna platserna.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Handläggare

Justerans sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Medborgarförslag om anläggande av konstgräsplan vid
Norrängsskolan - Remiss
KF'N/2015:615 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att anlägga en
konstgräsplan vid Norrängskolan i Huskvarna. Kommunfullmäktige har den
2015-05-28 § 141 överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen har den 2015-06-05 berett kultur- och fritidsnämnden möjlighet
att lämna ett yttrande. Konstgräsplanen föreslås på Norrängsskolan grusplan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Medborgarförslag 2015-04-27 om anläggande av konstgräsplan vid Norrängsskolan i Huskvarna - Remiss.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån förvaltningens ställningstagande inte förorda en prioritering av konstgräs på den föreslagna platsen.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Under behandling av ärendet framställs ett yrkande om att utreda behov av
aktivitetsytor på Norrängen, vilket behandlas som ett separat ärende (§ 145).
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån förvaltningens ställningstagande inte förorda en prioritering av konstgräs på den föreslagna platsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Handläggare

Justerandess n

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarnabergens naturreservat - Remiss
KFN/2015:668 810
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsgivaren föreslår fri cykling i
Huskvarnabergets naturreservat. Detta på grund av att cykling är en växande folkrörelse vilket attraherar alla åldrar, är skonsam träning och en trevlig familjeaktivitet som bidrar till rekreation och ökad folkhälsa. Cykling tillåts på särskilt
uppmärkta stigar, vilket inte existerar i dagsläget enligt Charlotte Höglund som
inkommit med förslaget. Förslagsgivaren vill också poängtera att enbart cykla på
dessa stigar blir enformigt och trycket lär bli högt. Samtidigt föreslås uppmärkta
stigar för dem som vill vistas helt ostört i reservatet där verken cykel, löpning,
ridning eller hund får vistas.
Huskvarnabergets naturreservat har nyligen fått ett fricykelområde. Ett 3,5 km och
ett 14 km spår är godkänt för cykling i naturreservatet av Länsstyrelsen. Det som
återstår är skyltning. Cykling på 5 respektive 10 kilometersspåren har dock ej
beviljats.
Kultur och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till cykling på Huskvarnaberget
under förutsättning att det tydligt anvisas (skyltas) var cykling får ske och att fotgängare respekteras. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att ställa sig bakom
Länsstyrelsens beslut angående var cykling bör ske enligt ovan.
Det finns sedan ca 1,5 år en arbetsgrupp med cyklister och föreningsrepresentanter,
inom det interna friluftrådet, gällande mountainbikespår generellt i kommunen,
där bland annat dessa frågor har bearbetats.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12.
Medborgarförslag om allmänhetens tillgång till Huskvarnabergens
naturreservat.
Bilaga 1: karta över ett fricykelområde som godkänts.
Bilaga 2: karta över 3,5 km spåret
Bilaga 3: 14 km till IK Vistaspåret
Bilaga 4: EM banan.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
— Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till cykling på Huskvarnaberget
under förutsättning att det tydligt anvisas via skyltning var cykling får ske och
att fotgängare ska respekteras.
— Kultur och fritidsnämnden ger samordnaren för friluftsfrågor i uppdrag att
följa upp så att ingen utestängs från naturupplevelser på Huskvarnaberget.
Justerande
/
i

Utdragsbestyrkande
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiv till cykling på Huskvarnaberget
under förutsättning att det tydligt anvisas via skyltning var cykling får ske och
att fotgängare ska respekteras.
Kultur
och fritidsnämnden ger samordnaren för friluftsfrågor i uppdrag att
—
följa upp så att ingen utestängs från naturupplevelser på Huskvarnaberget.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Handläggare

Justeran

ign

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Verksamhets- och investeringsbudget (VIP) 2016-2018
KFN/2015:1 040
Sammanfattning
Länsmuseet har påkallat behov av ny inlastning till fastigheten med hänvisning till
den förändrade trafiksituationen sedan museets invigning 1956 samt krav på
säkerhet och hänsyn till genomströmning av människor runt föreliggande busshållplats.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-25
Lokalprogram, förslag
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att godsmottagning för Länsmuseet byggs enligt upprättad plan.
att 4 500 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av
projekt 5255 i enlighet med VIP 2014-2016.
att tillkommande hyreskostnader beaktas i kommande budget.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-09-14.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
- att godsmottagning för Länsmuseet byggs enligt upprättad plan.
att 4 500 tkr ställs till tekniska nämndens förfogande för genomförande av
projekt 5255 i enlighet med VIP 2014-2016.
att tillkommande hyreskostnader beaktas i kommande budget.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kenth Lundgren, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerande s n

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda behov av
aktivitetsytor på Norrängen
KFN/2015:769 820

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Genom Eva Swedberg (S) framställer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ett gemensamt yrkande att förvaltningen utreder behovet av aktivitetsytor för barn och ungdomar på Norrängen samt ser över behoven av underhåll av
den gruslagda fotbollsplan som idag finns på området.
Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag utreda behovet med ett
jämställdhetsperspektiv av aktivitetsytor för barn och ungdomar på Norrängen.
- Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över behoven av
underhåll av den gruslagda fotbollsplan som idag finns på området.
— Redovisning sker till kultur- och fritidsnämnden under våren 2016.

Beslutet expedieras till:
Martin Pettersson Dahl

Justera

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Kurser, konferenser, studieresor, fortbildnings- och utbildningsresor samt förrättningar 2015
KFN/2015:360 027
-

Smålandsidrotten inbjuder till kommunkonferens 2015, Växjö den
2015-11-11.
Smålandsidrotten inbjuder till introduktion för nya ledamöter i fritidsnämnden eller motsvarande, Växjö den 2015-10-07.
Kulturarvsdagarna, Stockholm den 2015-10-22.
Professionell idrott — idrott som motor för regional utveckling, Linköping
den 2015-10-05.
Sveriges kommuners och landstings (SKLs) kulturkonferens Öppet
samhälle, Karlstad den 2015-10-12/13.
Seminariedag Film åt folket — en dag om värdet av filmpedagogik,
Jönköping den 2015-11-18.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
— Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:
- ledamöter kan anmäla sig till Smålandsidrottens kommunkonferens 2015,
Växjö den 2015-11-11, via nämndsekreteraren.
avstå representation till Smålandsidrottens introduktion för nya
ledamöter i fritidsnämnden eller motsvarande, Växjö den 2015-10-07, i
den mån det skulle påverka medverkan i kultur- och fritidsnämndens
strategidagar den 2015-10-06/07.
ledamöter kan anmäla sig till Kulturarvsdagarna, Stockholm den 2015-10-22.
ledamöter kan anmäla sig till Professionell idrott — idrott som motor för
regional utveckling, Linköping den 2015-10-05.
två ledamöter från majoritet respektive opposition kan anmäla sig till
Sveriges kommuners och landstings (SIKT s) kulturkonferens Öppet
samhälle, Karlstad den 2015-10-12/13.
- ledamöter kan anmäla sig till Seminariedag Film åt folket — en dag om
värdet av filmpedagogik, Jönköping den 2015-11-18.

Justerandes sign
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