SAMMANTRADESPROTOKOLL
2018-12-12

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Comfort Hotel kl. 13:00-17.30 Jullunch kl 12.00-13.00

Beslutande

Hans Hellström (M), ordf
Hans-Olof Görebrandt(M), ers Björn Johansson (M)
Christina Melle (M) ersätter Magnus
Berndtzon (M)
Mattias Oscarsson (KD)
Karin Hannus (1(D) 2:e vice ordf.
Carl Johan Stillström (C)

Henrik Andersson (S) 2:e vice ordf.
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S) till kl 17.00 (S)l48-153
§155-159 jäv §154
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Simon Löfgren (KD)
Axel Lindqvist (C)
Cjell Fransson (L)
Annika Johansson (S), beslutande ersätter
M. Rydberg (S) § 154 § 160-163
AtmanEfrem(S)till kl. 16.30
Eber Fransson (S)
Linda Vestman (S)
Alissar Rajna (MIP)
Kristina Nero (V)
Cristina Gustavsson (SD) till kl 15.06

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör
Johan Glirskog, avdelningschef kultur och
bibliotek
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening
Andreas Tömkvist, avdelningschef ung fritid
Anette Almquist, avdelningschef administration
Aimica Ryman, avdelningschefkvalitét och
utveckling
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Annika Wernborg, enhetschef närbibliotek
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion

Utses att justera

Ann-Marie Helmersson (5)

Justeringens plats och tid

Huskvarna gamla stadshuset

Underskrifter

Paragrafer §148 -163
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
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Innehåll
§148 Eventuell justering av dagordningen
§149 Information
§150 Meddelande
§151 Delegationsbeslut
§152 Motion om utveckling av Oset med omnejd Remiss
§153 Ansökan om stort investeringsbidrag för 2019
§154 Ansökan om miljö och energipeng 2018-2019
§155 Prissättning lokaler- Översyn taxor inför 2019
§ 156 Revidering av bidragsdokument inför 2019
§157 Kulturbidrag revidering
§158 Anpassning av arbetsordning för gestaltningsuppdrag
§159 Medborgarförslag om att utöka antalet möjliga
konsthallsförslag
§160 Jönköpings Kammarkör ansökan om ett kulturbidrag till
körverksamhet 2019
§161 Riktlinjer för bokning och användande av sessionssalen
Rumlaborg
§162 Nationaldagsfirande 2019
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2018-12-12

§ 148

Eventuell justering av dagordningen
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med tillägg av
konferensen Folk och kultur till övriga frågor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns
med det yrkade tillägget under övriga frågor.

-

Justerandes sign
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2018-12-12

Information
Henrik Hermansson informerar om festivalen H20.
Andreas Törnkvist och Martin Gårlin informerar om sommarlovsaktiviteter
ung fritid, samt den kostnadsfria simundervisningen för fdrskoleklassbarn som
förvaltningen har anordnat.
Annika Wemborg och Johan Gärskog informerar om närbiblioteksverksaiuheten.
Martin Funck informerar om revidering av bidragsdokumentet inför 2019 för
fritidsfdreningarna.
Julia Sandwall informerar om förslaget till reviderade bidragsregler för kulturbidrag.
Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser
Hans Hellström (M) har besökt Jönköpings fotbollsgala på Campus Arena och
delat ut pris (2018-11-17.)
Kristina Nero (V) har deltagit i utbildning om barnets rättigheter, samt deltagit
i utbildning Dans utan krav (2018-12-06).
Eva Swedberg (S) har besökt en vernissage (2018-12-08) samt Jönköpings fotbollsgala (2018-11-17).
Mikael Rydberg (S) har deltagit i Jönköpings fotbollsgala (2018-11-17) samt
deltagit i utbildning om barnets rättigheter.
Jan-Ove Lipponen (SD) har deltagit i utbildning Dans utan krav (2018-12-06).
Cj dl Fransson (L) deltagit i utbildning om barnets rättigheter, samt deltagit i
utbildning Dans utan krav (2018-12-06).
Hans-Olof Görebrandt (M) har deltagit i utbildning om barnets rättigheter.
Axel Lindqvist (C) har besökt Jönköpings fotbollsgala på Campus Arena
(2018-11-17).
Christina Melle (M) har besökt Jönköpings fotbollsgala på Campus Arena
(2018-11-17), samt deltagit i premiären av filmfestivalen (2018-10-17).
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Mattias Oscarsson (1(D) har deltagit i Jönköpings fotbollsgala (2018-11-17).
Carl-Johan Stillström (C) har besökt en vernissage på Österängens konsthall.
Ann-Mari Helmersson (S) har besökt Fokus Biblioteket för valspecial, pedagogbion (2018-08-29)
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§ 150

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2018-11-082018-12-05 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2018-11-08-2018-12-05 läggs till handlingarna.

-
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§ 151

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2018-1108-2018-12-05 samt 2018-11-01-2018-11-30 godkänns.
Protokollsanteckning
Jan-Ove Lipponen (SD) önskar en större tydlighet i beslutsmeningarna i delegationsbesluten. Eventuella frågor ska mailas in till förvaltningen innan nämnd,
för att förvaltningens tjänstemän ska kunna svara vid nämndsammanträdet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fI'itidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2018-11-08-2018-12-05 samt 2018-11-01-2018-11-30 godkänns.

-

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Motion om utveckling av Oset med omnejd Remiss
KFN/2018:1100 809
-

Sammanfattning
Mikael Rydberg (S), Lars-Evert Sahlin (S) och Britt-Marie Glaad (S) har lämnat in en motion om att utveckla Oset med omnejd och förbättra statusen som
aktivitets- och rekreationsoniråde. Motionärerna föreslår utveckling av parkeringsytor, en kiosk- och toalettbyggnad, dusch på stranden, fler grillplatser,
badramp mm.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23
Motion om utveckling av Oset med omnejd Remiss
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 2018-11-23
som svar på remissen och ställer sig positiva till Motion om utveckling av Oset
med omnejd med följ ande medskick:
Kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till ett samarbete med övriga
förvaltningar att ta fram en utvecklingsplan för Oset.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Bengt Edh (S) framför S:s yrkande att följande tillägg i remissvaret: Kulturoch fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden bör
få i uppdrag att utreda vilket namn som är den rätta benämningen på den plats
som i motionen benämns Oset.
Hans Hellström (M) framför att alliansen ställer sig bakom S:s tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot S:s til-läggsyrkande och finner tilläggsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 2018-11-23
som svar på remissen och ställer sig positiva till Motion om utveckling av Oset
med omnejd med följande medskick:
Kultur- och fritidsnämnden är positivt inställd till ett samarbete med övriga
förvaltningar att ta fram en utvecklingsplan för Oset.

-

-
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden bör få i uppdrag att utreda vilket namn som är den rätta benämningen
på den plats som i motionen benämns Oset.

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftslivsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Jomiy Svensson, enhetschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 153

Ansökan om stort investeringsbidrag för 2019
KFN/2018:1218 809
Sammanfattning
Tjugoen ansökningar om stort investeringsbidrag har inkommit från nitton föreningar i föreskriven tid. Den sammanlagda investeringssumman uppgår till
36,4 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att investeringsbidrag beviljas med 4,3 mnkr.
För 2019 uppgår budgeten för stort investeringsbidrag till 4,1 ninlcr.
Under 2017-2018 har två beviljade investeringsbidrag inte tagits i anspråk.
Överskottet på 241 617 kr föreslås överföras till 2019 års budget för stort investeringsbidrag.
2019 års ansökningar föreslås beviljas enligt bilaga med 4 341 617 kr
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-31
Bilaga till tjänsteskrivelse 2018-10-3 1.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Stort investeringsbidrag för 2019 beviljas enligt redovisat förslag i bilaga till
denna tjänsteskrivelse.
Föreslår att överskottet på 241 617 kr överförs till 2019 års budget för stort
investeringsbidrag.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stort investeringsbidrag för 2019 beviljas enligt redovisat förslag i bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Föreslår att överskottet på 241 617 kr överförs till 2019 års budget för stort
investeringsbidrag.

-

-

Beslutet expedieras till:
Berörda föreningar
Föreningsutvecklare
Justerandes sign
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Bilaga 1
Förening

4H-gården Vissmålen 2018:1136
Bankeryds Skid a motionsklubb 2018:1132
Bankeryds Tennisklubb 2018:1135
Filadelfiaförsamlingen Bankeryd 2018:800
Gränna AlS 2018:1141
Hovslätts 1K 2018:1126

Huskvama Kanotklubb 2018:1134
IF Hallby Fotboll 2018:337
1K Hakarpspo]karna 2018:1133
1K Hakarpspojkarna 2018:1168

Jönköpings Taekwondo ITF 2018:1137
Jönköpings Segelsällskap 2018:690
Jönköpings Slalomklubb 2018:926
Jönköpings Slalomklubb 2018:924
Jönköpings Södra IF 2018:898

Stortinvesteringsbidrag 2019 121 bi.
Proj ekt

iiisl

t

2278 750
158 000
340 000
525 000

683 625
47400
102 000
157 500

683625
47400
102 000
97 500

1 500 000
5 564 561

450 000
1 669 400
75 000

450 000
500 000
75 000

Ej pocentsats

1 199 625

500 000

Ej procentsats

800 000
byggnation av nytt speakertorn
etapp 3 ombyggnad av nedre plan IKHP-stugar 3 000 000
226 329
utöka verksamhetsyta, ny matta, gymutrustn

240 000
900 000
67 899

240 000
0
67 899

200 000
150 000
2600 000
2 125 000
341 192

60 000
75 000
1 300 000
637 500
102 358

0
75 000
1 000 000
0
102 358

2450 000
250 000
108 450
2620 000
6943750

735 000
75 000
32 535
786000
2083 125

0
0
14835
386 000
0

'nybyggnation ridbana
renovering av kök i klubbhus
byggnation av padelbana (utomhus)
renov. barn- o ungd.lokaler samt hcp-toalett
byggnation av servicelokal

tillbyggnad av klubbhus
anslutning av avlopp
byggnation 4 paddelbanor utomhus

ny flytbrygga
ny snökanon
ny pistmaskin
led- sponsorskärmar till Stadsparksvallen

byte av konstgräs på allaktivitetsplan
Jöransbergs Byalag 2018:1116
Kungsportskyrkans Barn o Ungd 2018:1127 byggnation av trapphus
ny parkering
SAU Ölmstad 2018:660
Skärstads Alliansförs. Ungdom 2018:1029 renovering ungdomsrum, möbler
ridhall fördyrad pga myndighetskrav
Ölmstad Rid- och körsällskap 2018:1111
byggnation av allaktivitetshus
Ölmstads IS 2018:111

250 000
3 998 750

Totalt
Summa totalt

136_429 7821 11478 967

4 341

ej möbler 200000

Maxtak

ej möbler 59000

fatt 400000
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§ 154

Ansökan om miljö och energipeng 2018-2019
KFN/2018:1219 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har från stadskontoret beviljats statliga medel
på 500 tkr med anledning av vindkraftsetablering i Jönköpings kommun.
Tilldelade medel skall riktas till föreningslivet och användas till miljö- och
energieffektiviseringar på deras anläggningar.
Fem ansökningar har inkommit från föreningslivet. Den sammanlagda investeringssumman uppgår till 1 336 490 kr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår
att miljö och energipeng beviljas med 500 tkr enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23
Bilaga till tjänsteskrivelse 2018-10-31.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Miljö och energipeng beviljas med 500 tkr enligt förslag i bilaga till denna
tjänsteskrivelse.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Mikael Rydberg (S) anmäler jäv.
Annika Johansson (S) tjänstgör i hans ställe.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att miljö och energipeng beviljas med
500 tkr enligt förslag i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

-

Beslutet expedieras till:
Berörda föreningar
Föreningsutvecklare

Justerandes sign
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'Ekhagens IF 2018:1166
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2018/5bidragsansökningar

Projekt

Byte av armaturer med rörelsedeckare I klubbstugan etapp 2 av 3
Omfattande barn och ungdomsverksamhet
Hög nyttjandegrad på anläggningen

Invest.kostn.

Förslag 2018
70%

20000

14000

Gränna AlS 2018:1173

Byte cirkulationspump, radiatorer, värmeväxlare, autosläckning armaturer
Omfattande barn och ungdomsverksamhet
Hög nyttjandegrad på anläggningen

119 290

83 503

Grännabygdens OK 2018:1114

Nätansluten solcellsanläggning. Energibesparing
Investeringskostad 300tkr- 90tkr, solcellsstöd Länstyrelsen

210 000

147 000

Huskvarna Scoutkår 2018:1178

Isolering av tak, byte till ledbelysrörsarmaturer och elradiatorer
Energibesparing. Ökad verksamhet och nyttjande av anläggningen

17200

12 040

1 000 000

243 457

Jönköpings Curling Club 2018:11 Byte till LED-belysning, Energibesparing
Vuxen- och handikappverksamhet
Målsättning att bli en nationalarena. Ev. krav från förbund

Totalt

1 366 490

5000001
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§ 155

Prissättning lokaler- Översyn taxor inför 2019
KFNI2018:1260 806
Sammanfattning
Hyrorna på kommunala anläggningar har utifrån uppdrag KFN/2016:683 806
setts över, framförallt för att differentieras utifrån målgrupp inför 2019. Den
nya taxekalendern har tagit hänsyn till att i stort sett behålla hyresnivåerna för
bidragsberättigade föreningar, dvs föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Hyresnivåerna för övriga föreningar, privatpersoner, företag och
kommersiella kunder har däremot höjts. I samband med översynen av taxorna
fick förvaltningen ett ökat intäktskrav på 1 mnkr. Intäktskravet storlek är orimligt i förhållande till uppdraget att differentiera taxorna. Differentieringen har
genererat 200-300 tkr i ökade intäkter. Förvaltningen får därför i uppdrag att se
över om det går att göra ytterligare revideringar för att möta det ökade intäktkravet på 1 mnkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-16
Bifogat dokument Taxor och avgifter i Jönköping kommun
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna taxor och avgifter som ska gälla från 1 jan 2019.
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen uppdraget att återkomma med
förslag på hur taxorna kan förändras för att närma sig det ökade intäktskravet.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna taxor och avgifter som ska gälla från 1 jan 2019.
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen uppdraget att återkomma med
förslag på hur taxorna kan förändras för att närma sig det ökade intäktskravet.

-

-
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Beslutet expedieras till:
Martin Funck, handläggare, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen.
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 156

Revidering av bidragsdokument inför 2019
KGN2015:104 800
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd revideras årligen för att
alla uppgifter ska vara aktuella och för att reglerna ska anpassas ut efter föreningslivets behov och nämndens verksamhetsmål. I detta ärende redovisas de
förändringar som gjorts för fritidsföreningar (Idrott, scout, funktionsnedsatta,
äldre, social, etniska osv). Bidragsreglerna fr kulturföreningar redovisas i ett
annat ärende då det finns ett särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige 201802-22 att ta fram ett nytt regelverk för just kulturföreningar. Reglerna fir kultur- och fritidsföreningar kommer utåt att presenteras i ett gemensamt dokument där det tydligt framgår vilka bidrag som gäller för respektive föreningstyp.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-21
Bilaga Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd (ej layoutad version)
Förslag till Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar i
kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar i
kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, handläggare, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
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§ 157

Kulturbidrag revidering
KFN/2015:104 800

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-02-02 § 42 gavs kultur och fritidsnämnden i uppdrag "att ta fram förslag till nytt regelverk som är särskilt anpassat för kulturföreningar." Förslaget skulle redovisas till Kultur- och fritidsnämnden senast 2018-12-31 för att sedan lyftas till fullmäktige. Ett förslag till
nya regler för bidrag till kulturföreningar har tagits fram vilket bifogas i bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås att anta bifogat förslag för nya regler för
bidrag till kulturföreningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-11
Bilaga: Nya regler för bidrag till kulturföreningar Förslag 2018-12-11
Bilaga: Sammanställning remissvar 2018-12-11
Bilaga: Inkomna remissvar från föreningar.
Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-02 § 42
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
anta nya regler för bidrag till kulturföreningar enligt bifogat förslag.
nya regler gäller från och med 2019 och ersätter tidigare regelsystem
det gamla regelsystemet för kulturbidrag används för kulturföreningars ansökan om arrangemang och projekt i en övergångsperiod.
det gamla Föreningsbidraget kommer inte att vara möjligt att söka under
2019.
nya regler för bidrag till kulturföreningar kommer att ingå i kultur- och fritidsnämndens gemensamma dokument där det tydligt framgår vilka bidrag som
gäller för respektive föreningstyp.
kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nya
regler för bidrag till kulturföreningar.

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande om återremiss.
Vi gör det till följd av en massiv kritik i remissförfarandet och vill att följande
punkter beaktas i det nya förslag som ska utarbetas och presenteras för nämnd
senast i mars:
1. Den byråkratiska börda som föreningarna påtalar skall förenklas i det
nya förslaget. I överväganden som sker mellan nämndens förmåga att
Justerandes sign
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göra bedömningar och föreningarnas möjlighet till enkla förfaranden,
skall det senare prioriteras. Detta rör både efterfrågat underlag samt de
tidsperioder som stipulerats.
I bidragssystemen för idrottsföreningar finns stöd för lokalkostnader. Då
vi har ett stort antal kulturföreningar med lokaler bör ett likvärdigt stöd
för lokalkostnader utarbetas.
De begränsningar som finns i nuvarande förslag bör övervägas nogsamt.
Nämnden finner det skäligt att vi fortsatt stödjer nationaldagsfirande,
midsommarfirande och trycksaksproduktioner. Likaså bör de synpunkter
som inkommit rörande lönekostnader och reseersättningar, materialkostnader m.m. beaktas.
Det är rimligt att de projektbidrag som finns att söka kan sökas av hela
föreningskollektivet, så att nämnden har största möjlighet att välja ett så
gott projekt som möjligt.
Ett ytterligare remissförfarande som fördjupar sig i ovanstående frågeställningar bör ske.
En politisk referensgrupp om minst två ledamöter (från majoritet och
opposition) tillsätts för att i samverkan med förvaltningen ta fram ett
nytt förslag.

Carl Johan Stillström (C) framför att C ställer sig bakom yrkandet.
Hans Hellström (M) framför att alliansen står bakom yrkandet och framför
vikten av att den politiska referensgruppen består av politiker från majoritet
och opposition.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot yrkande
om återremiss och finner återremissen antagen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar ärendet om kulturbidrag revidering återremitteras till följd av en massiv kritik i remissförfarandet och vill att följande
punkter beaktas i det nya förslag som ska utarbetas och presenteras för nämnd
senast i mars:
1. Den byråkratiska börda som föreningarna påtalar skall förenklas i det
nya förslaget. I överväganden som sker mellan nämndens förmåga att
göra bedömningar och föreningarnas möjlighet till enkla förfaranden,
skall det senare prioriteras. Detta rör både efterfrågat underlag samt de
tidsperioder som stipulerats.
2. I bidragssystemen för idrottsföreningar finns stöd för lokalkostnader.
Då vi har ett stort antal kulturföreningar med lokaler bör ett likvärdigt
stöd för lokalkostnader utarbetas.
3. De begränsningar som finns i nuvarande förslag bör övervägas nogsamt. Nämnden finner det skäligt att vi fortsatt stödjer nationaldagsfirande, midsommarfirande och trycksaksproduktioner. Likaså bör de
synpunkter som inkommit rörande lönekostnader och reseersättningar,
materialkostnader m.m. beaktas.

Utdragsbestyrkande
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4. Det är rimligt att de projektbidrag som finns att söka kan sökas av hela
föreningskollektivet, så att nämnden har största möjlighet att välja ett så
gott projekt som möjligt.
5. Ett ytterligare remissförfarande som fördjupar sig i ovanstående frågeställningar bör ske.
6. En politisk referensgrupp om minst två ledamöter (från majoritet och
opposition) tillsätts fir att i samverkan med förvaltningen ta fram ett
nytt förslag

Beslutet expedieras till:
Mazar Alij evski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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§ 158
Anpassning av arbetsordning för gestaltningsuppdrag
KFN/2018:1212 866
Sammanfattning
En förändring av gestaltningsgruppen och arbetsordningen KFN/ 20 15:37
kommer leda till stora effektivisering och tusentals insparade tjänstemannatimmar de kommande åren. Uppdragen följer delegationsordningen samt LOU
och KFNI 2015:37 bör endast tillämpas vid uppdrag som överstiger tröskelvärdet i enlighet med LOU.
Uppdraget att som politiker sitta i gestaltningsgruppen bör förlängas till en
mandatperiod i stället för ett år för att bättre kunna följa proj ektens gång.
Gestaltningsgruppen bör träffas löpande var annan månad fir att förbereda
arbetet med gestaltningsuppdragen
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden tj änsteskrivelse 2018-11-01
Bilaga 1 Konstnärliga gestaltningsuppdrag-Arbetsordning
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsordningen KFN/ 2015:37 endast tillämpas vid uppdrag som överstiger gällande tröskelvärde i enlighet med
LOU.
Att det politiska uppdraget att sitta i gestaltningsgruppen förlängs till en
mandatperiod.
Att gestaltningsgruppen träffas löpande var annan månad.

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsordningen KFN/ 2015:37 endast tillämpas vid uppdrag som överstiger gällande tröskelvärde i enlighet med
LOU.
Att det politiska uppdraget att sitta i gestaltningsgruppen förlängs till en
mandatperiod.
Att gestaltningsgruppen träffas löpande var annan månad.
-

-

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-12

Beslutet expedieras till.'
Konstintendent
Gestaltningsgruppen
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§ 159

Medborgarförslag om att utöka antalet möjliga konsthallsförslag
KFN/2018:1229 865
Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att utöka antalet möjliga konsthallsförslag har inkommit, medborgarförslaget önskar "Utöka antalet möjliga konsthallsförslag
till fem och ta med Göta Hovrätt". Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna frågan till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Med bakgrund i Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-10-11 § 131, att inte
vidare undersöka placeringen av en konsthall på Rosenlund samt kultur- och
fritidsnämndens beslut 2018-09-06 §112 att genomföra en fördjupad förstudie
för en konsthall utifrån Munksjömagasinen bör medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19
Bilaga 1 Medborgarförslag Sammanträdesprotokoll kommunfullmärktige
2018-10-25 § 248
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att utöka
antalet möjliga konsthallsförslag i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
tidigare beslut.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslag om att utöka
antalet möjliga konsthallsförslag i enlighet med kultur- och fritidsnämndens
tidigare beslut.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Filip Zezovski Lind, konstintendent, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Justerandes sign
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§ 160

Jönköpings Kammarkör ansökan om ett kulturbidrag till körverksamhet 2019
KFN/2018:1130 049

Sammanfattning
Föreningen Jönköpings kammarkör ansöker om kulturbidrag på 110 tkr för
genomförande av körverksamhet under år 2019. Under år 2019 planeras 4 konserter under våren och 4 konserter under hösten i Jönköpings kommun. Kostnaderna beräknas till 332 tkr och intäkterna till 219 tkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett kulturbidrag på 75 tkr för genomförande av offentliga arrangemang 2019. Föregående år beviljade kultur- och fritidsnämnden ett
kulturbidrag på 75 tkr för genomförande av offentliga arrangemang 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-23.
Bilaga: kopia på ansökan, skrivelse: Bilaga till ansökan om kulturbidrag 2019
för Jönköpings kammarkör, beräknade intäkter och kostnader för 2019, resultaträkning, balansräkning, verksamhetsberättelse 2016-07-01-2017-06-30.
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings kammarkör ett kulturbidrag
med 75 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden 1/1 31/12 2019.
Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna
pågår.
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.
75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings kanimarkör ett kulturbidrag med 75 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun under perioden 1/1 —3 1/12 2019.
Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna pågår.
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.
—75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att andras om intentioner och genomförande inte
överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Jönköpings kammarkör, Anna Åkesson, ordförande (Kopia på ansökningsblanketten,
fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef enhet kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion, kulturoch fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Riktlinjer för bokning och användande av sessionssalen Rumlaborg
KFNI2018:1266 882
Sammanfattning
För att kunna tillgodose allmänhetens och föreningars önskan och behov av en
ersättningslokal till den gamla Alf Henrikson-salen, samt för att underlätta för
biblioteket att kunna använda sessionssalen fir bland annat författarbesök och
barnteaterverksamhet, har de förvaltningar som idag är hyresgäster i det nya
stadshuset tagit fram ett förslag till riktlinjer för bästa möjliga interna utnyttjande av sessionssalen samtidigt som bästa service gentemot civilsamhället kan
tillgodoses.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-29
Bilaga 1 Riktlinjer för bokning och användande av sessionssalen Rumlaborg
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgodose allmänhetens och föreningars önskan och behov av en ersättningslokal till
den gamla Alf Henrikson-salen genom att under vissa tider tillgängliggöra
sessionssalen Rumlaborg.
Riktlinjerna för användandet av sessionssalen Rumlaborg antas.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fiirvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
tillgodose allmänhetens och föreningars önskan och behov av en ersättningslokal till den gamla Alf Henrikson-salen genom att under vissa tider tillgängliggöra sessionssalen Rumlaborg.
Riktlinjerna för användandet av sessionssalen Rumlaborg antas

-

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, kultur och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storck, verksamhetssamordnare Huskvarna bibliotek, kultur- och fritidsfOrvaltningen
Annika Wemborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningeEva Ling Persson, enhetschef kommunikationsavdelningen
Göran Isberg, utbildningsdirektör, utbildningsförvaltningen
Anne Lene Henning, verksamhetschef, tekniska kontoret
Karl Gudmundsson, socialdirektör, socialförvaltningen
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§ 162

Nationaldagsfirande 2019
KFN/2018:1295 861
Sammanfattning
Kulturskolan har 2018-11-26 inkommit med en ansökan om att få ansvara för
kommunens nationaldagsfirande i Rådhusparken vilket kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positiv till. Samtidigt betonar kultur- och fritidsnämnden att man gärna ser att fler föreningar deltar i firandet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-29
Ansökan om att få ansvara för kommunens nationaldagsflrande i Rådhusparken
6juni-19
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positiv till att Kulturskolan
ansvarar för kommunens nationaldagsflrande och anslår för detta 100 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att Kulturskolan via brev bjuder in
samtliga föreningar att delta i arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget eller liknande mellan Hovrättstorget och Rådhusparken. Föreningarna bör
också ges utrymme i Rådhusparken för aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2018-12-05.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar följande ändring: Formuleringen ändras till: Kulturoch fritidsnämnden ger kulturskolan i uppdrag att Kulturskolan via brev bjuda
in samtliga föreningar att delta i arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget eller liknande mellan Hovrättstorget och Rådhusparken. Föreningarna
bör också ges utrymme i Rådhusparken för aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.
Alliansen, SD och socialdemokraterna och MP ställer sig bakom ändringsyrkandet.
Christina Meller (M) yrkar följande ändring: Formuleringen ändras till: Kulturoch fritidsnämnden ger kulturskolan i uppdrag att Kulturskolan via brev bjuda
in samtliga föreningar att delta i arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget eller liknande mellan Hovrättstorget och Rådhusparken. Föreningarna
Justerandes sign
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ska också ges utrymme i Rådhusparken för aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.
Alliansen, SD, socialdemokraterna och MP ställer sig bakom ändringsyrkandet.
Henrik Andersson (5) yrkar följande tillägg: Inbjudan ska vara föreningarna
tillhanda senast 2019-01-30.
Alliansen, SD, socialdemokraterna och MP ställer sig bakom tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot Hans
Hellströms (M) ändringsyrkande och finner ändringsyrkandet antaget.
Hans Hellström (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot Christina
Melles (M) ändringsyrkande och finner ändringsyrkandet antaget.
Hans Hellström (M) ställer proposition på förvaltningens förslag mot Henrik
Andersson (5) tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet antaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig mycket positiv till att Kulturskolan ansvarar för kommunens nationaldagsfirande och anslår för detta 100
tkr.
Kultur- och fritidsnämnden ger Kulturskolan i uppdrag att via brev bjuda in
samtliga föreningar att delta i arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget eller liknande mellan Hovrättstorget och Rådhusparken. Föreningarna ska
också ges utrymme i Rådhusparken för aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.
Inbjudan ska vara föreningarna tillhanda senast 2019-01-31.
-

-

-

Beslutet expedieras till.
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Lisbeth Hultberg, kulturskolechef, utbildningsförvaltningen
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§ 163

Övriga frågor
1) Folk och kultur 6-9 februari 2019

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tre politiker från majoriteten, tre politiker från oppositionen och en politiker från SD får åka. Vilka nan-rn får beslutas i nya nämnden. Tre stycken får besöka konferensen tre dagar och fyra
stycken får besöka konferensen under två dagar. Boka platser får göras innan
nästa nämnd,
-

2) Ordföranden och Henrik Andersson (S) framför tack till nämnd och
förvaltning för arbetet under mandatperioden.

Justerandes sign
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