SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-12-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Mullsjö hotell, kl 13:15 —16.20 Gemensam jullunch från kl 11.30

Plats och tid

Peter Jutterström (M), ordf
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (1(D) till kl 16.00
Chatrine Schander Ljungqvist (M) ers.K
Hannus (1(D)
Carl-Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Beslutande

Övriga närvarande

Axel Lindqvist (C) ersätter M. Oscarsson §
178
Cjell Fransson (L)
Annika Johansson (S), ersätter M. Rydberg
§ 178
Atman Efrem (S) till kl 15.50
Eber Fransson (S)
Kristina Nero (V)
Cristina Gustavsson (SD)

Utses att justera

Bengt Edh (S)

Justeringens plats och tid

Huskvarna sta

Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S) till kl 15.50
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Huitberg (Mp)

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Anna Johansson, nämndsekreterare
Martin Pettersson Dahl, avdelningschef idrott
och förening
Mazar Alijevski, avdelningschef ung fritid
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Kari Ruokola, kulturutvecklare
Anna Käll, platschef Mullsj ö hotell § 156

Paragrafer §155-l78

Underskrifter Sekreterare
Anna! Johaj!iW
Ordförande
Peter uttstr
Justerande

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

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-12-08

Datum för anslags uppsättande 2016- 1 2- 2 0

Datum för anslags nedtagande 20 1 7 -01 1 0
-

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus
Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-12-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll
§ 155 Eventuell justering av dagordningen
§ 156 Informationer
§ 157 Meddelande
§ 158 Delegationsbeslut
§ 159 Rapport och utvärdering av sommarlovsskola 2016
§ 160 Rapport och utvärdering av sommarlovsaktiviteter 2016
§ 161 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2015-2018Revidering'
§ 162 Upprustning av idrottsanläggningar-Årligt anslag 2016
§ 163 Medborgarförslag om att förbättra badmöjlighetema
vid östra delen av Vätterstranden-Remiss
§ 164 Avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings
kommun och Jönköpings klätterklubb-Avser utveckling av
klätterklippan i Vattenledningsparken
§ 165 Årets idrottskommun i Småland 2016-Ansökan
§ 166 Fördelning av extra medel för satsning till föreningar
med ridskoleverksamhet. Ridsport-Utredning
§ 167 Medborgarförslag om permanentning av
biblioteksverksamhet på Väster
§ 168 Jönköpings Jazzklubb-Ansökan om kulturbidrag till
konsertverksamhet under 2017
§ 169 Jönköpings Kammarkör-Ansökan om ett kulturbidrag till
körverksamhet 2017
§170 Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening
-Ansökan om ett kulturbidrag till 2017
§171 Teaterstickoma ansöker om kulturbidrag till projektet
Peter Pan2017-01-23 2017-04-18
§172 Musikföreningen 1934-Ansökan om bidrag 2017
§173 Ideella föreningen Sofiehof Underj ordAnsökan om bidrag 2017
§174 Ny kultur- och fritidsförvaltningRedovisning till kommunfullmäktige
§175 Översyn av lokalförutsättningar för Jönköpings kommuns
Föreningsliv
§176 Kurser, konferenser, studieresor, fortbildning- och
utbildningsresor samt förrättningar 2016- Studiebesök i
Europas kulturhuvudstad 2016 Wroclow
§ 177 Besluts och behörighetsattester
kultur- och fritidsnämnden
§178 Övriga frågor

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

14
15
17
18
20
22
24

-

Utdragsbestyrkande

26
28
31
33
34

35
36

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
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2016-12-08

§ 155
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 föreliggande föredragslista godkänns.

-

Justeran

i s
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§ 156

Informationsirende
Platschef Mullsj ö hotell Anna Käll informerar om Mullsj ö hotell.
Kulturutvecklare Kari Ruokola informerar om projektet konsfaddrar, bland
annat om vad som har rapporterats in och vad som har åtgärdas.
Avdelningschef ung fritid Mazar Alijevski informerar om de
sommarlovsaktiviteter och sommarskola som har anordnats under sommaren
2016. Ordförande Peter Jutterström (M) vill rikta ett tack från nämnden till alla
verksamheter som har bidragit till sommarskola och sommarlovsaktiviteter.

Justera d

iIi

Tltdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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157

Meddelande
KFN/2015:815 006
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-11-02--2016-11-25 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2016-11-02-2016-11-25 läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 158

Delegationsbeslut
KFN/2015:986 80
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-11-02-2016-11-25 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2016-11-02-2016-11-25 godkänns.

-

ign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 159

Rapport och utvärdering av sommarlovsskola 2016
KFN!2016:319 804
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialtjänsten
har tillsammans med ideella föreningar genomfört sommarskola för nyanlända
ungdomar. Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna
redovisning av rapport angående sommarskola 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15
Dokumentation Sommarskola för nyanlända 2016
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-06 § 63
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-11
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport och utvärdering av
sommarskola 2016.
Förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna redovisning-projekt sommarskolan 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (lvi) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapport och utvärdering av
sommarskola 2016.

-

Förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna redovisning-projekt sommarskolan 2016.

-

Beslutet expedieras till.
Mazar Alij evski, avdelningschef ung fritid, handläggare, kultur-och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp

k

'
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-
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§ 160

Rapport och utvärdering av sommarlovsaktiviteter 2016
KFNI2016:319 804
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun har av myndigheten för
ungdoms och civilsamhällesfrågor för sommaren 2016 beviljats ekonomiskt
stöd for genomförande av sommarlovsaktiviteter. Rapporten och utvärderingen
baseras på verksamhetsbesök och intervjuer med barn och ungdomar, personal
och medverkande föreningsledare.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09
Rapport Sommarlovsaktiviteter 2016 med stöd av MUC, (Linda Jansson
enhetschef ung fritid och Eva Gunnarsson f.d. avdelningschef utveckling
sammanställd av Mazar Alij evski, avdelningschef ung fritid)
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-04-06 § 63
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-11
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, avdelningschef ung fritid, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrnpp

J isterand
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§161

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2015-2018Revidering
KFN/2015:14 809

Sammanfattning
Delegering av beslutaderätt inom en nämnd är reglerad i kommunallagen 6
kap§ § 3-38 Kultur- och fritidsnänmden föreslås besluta om en reviderad
delegationsordning.
.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-10.
Reviderade delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings
kommun
Nuvarande delegationsordningen för kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings
kommun
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning för
kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun enligt förliggande förslag
från och med 2017-01-01.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att ärendet återremitteras för vissa justeringar av
förvaltningens förslag till delegationsordning samt att ärendet behandlas på
kultur- och fritidsnämndens nämndsammaträde 2017-02-09.
Henrik Andersson (S) tillstyrker yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet och att ärendet
behandlas på kultur- och fritidsnämndens nämndsammanträde 2017-02-09.

-

Beslutet expedieras till.
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp

Juygn
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§ 162

Upprustning av idrottsanläggningar-Årligt anslag 2016
K1FN12016:344 049
Sammanfattning
Det finns en gränsdragningslista som är upprättad mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och tekniska kontoret. Byggnader och liknande
konstruktioner underhålls med hjälp av medel som kultur- och
fritidsförvaltningen genom samverkan med tekniska kontoret fördelar efter
byggnadernas behov. Medel till upprustning idrottsanläggningar används till
anläggningsytor som exempelvis fotbollsplaner, bevattningar, staket,
parkeringsytor, brandlarm, datanät och belysningsstolpar. Kultur- och
fritidsnämnden har att ta ställning och godkänna det årliga anslaget av
upprustning av idrottsanläggningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15
Investeringsbudget upprustning av idrottsanläggningar
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det årliga anslaget gällande
2016 av upprustning av idrottsanläggningar enligt bilaga.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det årliga anslaget gällande
2016 av upprustning av idrottsanläggningar enligt bilaga.

Beslutet expedieras till:
Martin Pettersson Dahl, handläggare, avdelningschef idrott och förening,
kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Jiisterandg"ign
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JÖNKÖPINGS
KOMMUN

Redovisning kfii 2016-12-08

I(ultur & fritid

Avdelningschef
Martin Petersson Dahl
036-10 69 11
Investeringsbudget upprustning av idrottsanläggningar 5328
Årligt anslag 3 150 tkr
Disponibla medel 2016:
ca 3150+450 = 3 6C kr (450 tkr överflyttade från 2015)
ri .i
'JIJ1U

fS1 1
'julwsi

Gilt (gamla idrottshuset Huskvarna)

nr

JUIUaU

-

80 Komplettering av kortläsare

5709
380 Åtgärder efter kommunhälsans bullermätning

Rosenlunds IP
Förrådsutbyggnad, sorteringsfack mm

5718

Stadsparksvallen
Åtgärder inför allsvenskan markarbeten, el, biljettkurer mm
Dräneringsåtgärder under EM-uppehåll

5721

Vapenvallen
A-plan slitsdränering, byte av bevattning mm

5725

Huskvarna sporthall
Inbrottslarm, passérsystem mm

5726

-

460 Sorterinack färdiga, förråd på gång

290 Komplettering av trådlöst datanätverk
525Komplett ny dräneringsanläggning

-

400 Komplett ny dränering samt bevattnin

-

/1

1'otk1rnen[arLr

5708

Passérsystem
Jönköpings idrottshus
Akustikåtgärder B-hallen

2016-11-04

190 lUtolaiing mbrottslarm och

Objekt

Objekt nr 1(ogtnad Kommentarer

Råslätts IP

Markarbeten. bveanadsarbeten och elarbeten iuanncentral

5731
90 1 Återstallnina efter nemonterma av fd lDanncentral

Smedjehov
Anpassning av personalrum
Kumlabybadet
Gummibeläggning runt bass
Attarpsgården
Akustikarbeten plus belysni
Summa

Eventuella under-/överskott regleras på nästkommande års budget.

Utdrag VIP 2016-18: Projekt 5328 Upprustning av idrottssanläggningar
När det gäller underhåll av idrottsanläggningar regleras medlen som står till förfogande av en s.k. gränsdragningslista som är upprättad
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret. Byggnader och liknande konstruktioner underhålls med hjälp av av medel
som kultur- och fritidsförvaltningen genom samverkan med tekniska kontoret fördelar efter byggnadernas behov. Medel till upprustning
idrottsanläggningar används till anläggningsytor t.ex. fotbollsplaner, bevattningar, staket, parkeringsytor, brandlarm, datanät, belysningsstolpar mm.
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§ 163

Medborgarförslag om att förbättra badmöjligheterna vid östra delen
av Vätterstranden-Remiss
KFN/2016:715 809
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig
över det inkomna medborgarförslaget angående att förbättra badmöjligheterna
vid den östra delen av Vätterstranden. Det är ett område som klassas som
parkmark vilket gör att det ligger under tekniska kontorets ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08
Kommunfullmäktiges sammansträdesprotokoll 2016-09-0 1 § 197
Medborgarförslag om att förbättra badmöjligheterna vid östra delen av
Vätterstranden
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse lämnas som svar gällande
medborgarförslaget om att förbättra badmöjlighetema vid östra delen av
Vätterstranden. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att förbättra
badmöjligheterna vid den östra delen av Vätterstranden.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse lämnas som svar gällande medborgarförslaget om att förbättra
badmöjligheterna vid östra delen av Vätterstranden. Kultur- och
fritidsnämnden ställer sig positiv till att förbättra badmöjligheterna vid den
östra delen av Vätterstranden.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Malin Salilberg, utvecklingsingenjör, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun
och Jönköpings klätterklubb-Avser utveckling av klätterklippan i
Vattenledningsparken
KFN/2016:806 814
Sammanfattning
Jönköpings klätterklubb (311(K) önskar utveckla klättringen i Jönköping genom
att höja säkerheten på stadens centralt belägna idätterklippa i
Vattenledningsparken. JKK önskar inrätta ett avtal med Jönköpings kommun
och sätta upp en informationsskylt vid klätterväggen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-03
Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018
Vattenledningsparken. png
Visar vart i parken klippan ligger (rött) och stigarna för att ta sig dit (blåa).
A Klätterklippan, östvänd
B Stig från Vattenledningsvägen ner till klippan.
C Stig från vändplan (igenvuxen).
Avtal-om-klattring -Omberget.pdf
Kopia av avtalet mellan Solna Klätterklubb och Botkyrka kommun
Ömberget-Skylt.jpg är en bild på skylten vid Örnberget som Botkyrka
kommun satt upp.
Örnberget.jpg är en bild som visar Örnberget och kommunens skylt.
-

-

-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upprätta ett avtal mellan Jönköpings
kommun och Jönköpings Klätterklubb avseende klätterklippan i
Vattenledningsparken.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samråd med Jönköpings klätterklubb
sätta upp en informationsskylt vid klätterklippan i Vattenledningsparken.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergrip ande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upprätta ett avtal mellan Jönköpings
kommun och Jönköpings Klätterklubb avseende klätterklippan i
Vattenledningsparken.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i samråd med Jönköpings klätterklubb
sätta upp en informationsskylt vid klätterklippan i Vattenledningsparken.

-

-

Justerand7/
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Beslutet expedieras till.Lisa Bergström, friluflsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Dag Fredriksson, kommunekolog Anders Strandh, skogsförvaltare Martin
Lindberg
Lisa Erlandsson
Jönköpings klätterklubb (JKK)

Jus

n

-
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§ 165

Årets idrottskommun i Småland 2016-Ansökan
KFNI2016:844 800

Sammanfattning
Smålandsidrotten utser årligen årets idrottskommun i Småland. Utmärkelsen
tilldelas en småländsk/öländsk kommun som tydligt prioriterat
kommuninvånarnas möjlighet att idrotta, föreningslivets möjlighet att bedriva
verksamhet och utveckling i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden behöver
ta ställning till om Jönköpings kommun ska kandidera till att bli årets
idrottskommun i Småland 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07
Brev från Smålandsidrotten Jönköping 2016-10-07
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner härmed nomineringen och kandiderar
till att bli årets idrottskommun i Småland 2016.

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna nomineringen och
kandiderar härmed till att bli årets idrottskommun i Småland 2016.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Fördelning av extra medel för satsning till föreningar med
ridskoleverksamhet. Ridsport-Utredning
KFNI2016:403 800
Sammanfattning
Den översyn som gjorts av lokalförutsättningarna i Jönköpings kommun för
föreningar med ridskola visar på stora behov att stödja kommunens
anläggningar för ridsport. Kultur- och fritidsnämnden fattade därför beslut om
att bevilja 1.5 nmkr. till ett extra investeringsbidrag till ridsportföreningar med
ridskoleverksamhet (Se kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll
2016-10-06 § 130). Bidraget på 1.5 mnkr. täcker en viss del av behoven, men
många utmaningar återstår och mer ekonomiskt stöd kommer också i
fortsättningen att krävas för att komma ikapp eftersatta behov på
ridanläggningarna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-07
Sammanställning av investeringsansökningar från ridsportföreningar
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-10-06 § 130
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-06.
Översyn av lokalförutsättningar vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola. 2016:403
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att fördela medel till
ridsportföreningar utifrån förslag i bifogad sammanställning.
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att även 2017 avsätta 1,5 mnkr. i ett
extra investeringsbidrag till ridsportföreningar med ridskoleverksamhet.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför yrkandet från S, V; MP gällande avslag för
andra att-satsen.
Peter Jutterström (M) framför yrkandet från alliansen gällande bifall till kulturoch fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på alliansens yrkande för det
föreliggande förslaget respektive S, MP och V:s yrkande och finner det
förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-12-08

Ja-röst för bifall till föreliggande förslag.
Nej-röst för S, MP och V:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan
Omröstningsresultat
Ja
Ledamot
Ja
Peter Jutterström (M)
Ja
Bj öm Johansson (M)
Ja
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (1(D) Ja
Chatrine S Ljungqvist (M) Ja
Carl Johan Stillström (C) Ja
Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh(S)
Ulla Hultberg (S)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit S,
MP och V:s yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela medel till ridsportföreningar
utifrån förslag i bifogad sammanställning.

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Petersson Dahl. avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Föreningar som har sökt bidrag (enligt sammanställningen)
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Juste
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2016 Extra

satsning

1,5

milj.

p

föreningar

med

RIDSKOLEVERKSAMHET

Invest.
Förening

Projekt/investering

kostnad

336 388
38500
374888

4H-gården Vissmålen
Medlemmar 7-25 (356st)
Totalt

prio I energisparåtg. Ny panna, fönster, isol runt vent på tak
prio 2 dörr, rwc ramp, toalett

Bankeryds Ridklubb
Medlemmar 7-25 (I75st)

prio I installation värmepanna ht-lO
prio 2 skyddsrond elarbeten ht-16 eller snarast
skyddsrond snörasskydd ht-lO
prio 4 administrativt system ht-16
prio 5 asfaltskross i hagar ht-I6
prio 6 bevattningssystem vt-17
prio 7 hydropress vt-17
prio 8 byte av takbjälkar i ridhus ht-17

30 000
94 000
38 000
37 000
30 000
20000
39 000
39 000
327000

prio I isolering av insida ridhustak
prio 2 förbättring ridhusunderlag

467500
137 531
143 586

___________________________________________________

Totalt
Grankärrs Gränsryttare
Medlemmar 7-25 (197st)

prio 3 sadlar, träns

738617

Totalt
Jönköpings Fältrittklubb
Medlemmar 7-25 (444st)

prio I byte papptak, stuprör, panel stora ridhuset
prio 2 sadlar + övr. utr till ridskolehästar

500000

prio 3 påfyllnad matr. uteridbanan

200000

100000
150000

prio 4 byta ut fönster mot kanalplast

100000

prio 5 belysning stora ridhuset
prio 6 renov. personalutrymmen (svartmögel)
prio 7 asfaltering stallplan/parkering
Akutåtgärd isoleringsstall
Totalt

___________________________________________________

Svarttorps Ridsällskap

prio I ny 4-hjuling
prio 2 sadlar 3 st.
prio 3 saltspridare

Medlemmar 7-25 (I27st)

prio 4dator
Totalt

_____________________________________________

Volt Ryttarförening
Medelmmar 7-25 (44st)

prio I förbättring belysning ridbana och stallplan

Totalt
öimstad rid o körsällskap
medlemmar 7-25 (197st)
Totalt
TOTALT

prio 2 elinstallation i förråd
prio 3 underlag (förbättring) ridbana

200 000
300 000
??
1 550 000
70 000
25 000
5 990
4000
104990
25 000
5 000
25 000
55 000

______________________________________________________

Ridhall (modell mindre) för bef. och ökande verksamhet

1 310 000
1 310 000

Beslut

Förslag
236,388

kommentar! Andra bidragsgivare
Energiåtgärd I Små.idr. 100000kr

0
236400
-

30 ÖTh
94 000
38 000

energiåtgärd
säkerhetsåtgärd
säkerhetsåtgärd

LI

underhållsarbete

0

-

säkerhetsåtgärd
162 000
0
137600

bra underlag = mindre slitage på hästar

0

137600
0

överförs till "vanligt stort inv.bidrag

0
'150000

yta nödvändig när mellanridhuset stängs

0

0
150 000

avstängda i dagsläget. ev Små.idr. 50-70.0' (miljöförbättring)

114 000

isoleringsstall måste isolera hästar vid kvarka
-

414 000
70 000

bef trasig. Nödvändigt arb.fordon

25 000

Fler hästar. Lånar sadlar i dagsläget

ci

95 000
25 000

energi + säkerhet

SOUL)
2,5000

energi + säkerhet
bra underlag = mindre slitage på hästar

55 000
401) dñi
4D0000

I 1 5000001

yl

Små.idr. 200-300.0' (ny verksyta). Ridsportförbundet

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-08

§ 167
Medborgarförslag om permanentning av biblioteksverksamhet på
Väster
KFN/2016:805 880
Sammanfattning
John Erik Ottosson har kommit in med ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige. Förslaget gäller att biblioteksverksamheten på Väster
permanenteras. Kommunfullmäktige överlämnade ärendet 2016-02-25 § 26 till
kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-02-25 § 26
Medborgarförslag om permanentning av biblioteksverksamhet på Väster
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om
permanentning av biblioteksverksamhet på Väster.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FPJTIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S+V+MP delar John Erik Ottossons tankar om att ett bibliotek på ett Positivt
sätt bidrar till stadens attraktivitet. Tyvärr är lokalen som medborgarförslaget
berör uthyrd för annan verksamhet, men vi delar viljan att förlägga bibliotek
där människor rör sig i sitt vardagsliv och kommer att ha detta i åtanke i
framtiden.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om
permanentning av biblioteksverksamhet på Väster.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Asa Storck, tf avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
John Erik Ottosson

Justqpff~elsign
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2016-12-08

168

Jönköpings Jazzklubb-Ansökan om kulturbidrag till
konsertverksamhet under 2017.
KFN/2016:723 049
Sammanfattning
Föreningen Jönköpings Jazzklubb ansöker om kulturbidrag på 80 tkr för
genomförande av konsertverksamhet under år 2017 på Kulturhuset Spira,
Jönköping. Kostnaderna beräknas till 855 tkr och intäkterna till 755 tkr. Kulturoch fritidsnämnden föreslås bevilja ett kulturbidrag på 57 tkr för genomförande
av offentliga arrangemang 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Bilaga: kopia på ansökan och skrivelse: kompletterande uppgifter till ansökan
om arrangörsbidrag/kulturbidrag 2017.
Bilaga: verksamhetsberättelse 2015, resultat- och balansräkningar,
revisionsberättelse, arbetsplan för verksamhetsåret 2016, program för våren
2015, program för hösten 2015.
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings Jazzklubb ett kulturbidrag
med 57 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden /1-31/12 2017.
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 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Jusyign
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2016-12-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings Jazzklubb ett
kulturbidrag med 57 1kr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i
Jönköpings kommun under perioden 1/1-31/12 2017.
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.
75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Jönköpings Jazzklubb, Hans Träff, ordförande (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storek, tf. avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

sign

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-08

§ 169

Jönköpings Kammarkör-Ansökan om ett kulturbidrag till
körverksamhet 2017
KFN/2016:728 049

Sammanfattning
Föreningen Jönköpings kammarkör ansöker om kulturbidrag på 110 tkr för
genomförande av körverksamhet under år 2017. Föreningens verksamhet
omfattar bland annat konsertverksamhet på Jönköpings läns museum,
Kulturhuset Spira samt i kyrkor. Under år 2017 planeras 3 konserter under
våren och 4 konserter under hösten i Jönköpings kommun. Kostnaderna
beräknas till 345 tkr och intäkterna till 207 tkr. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås bevilja ett kulturbidrag på 75 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang 2017
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08.
Bilaga: kopia på ansökan, skrivelse: Bilaga till ansökan om kulturbidrag 2017
för Jönköpings kammarkör samt Beräknade intäkter och kostnader för 2017
Bilaga: verksamhetsberättelse 2015-07-01 -2016-06-30, resultaträkning och
balansräkning
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 -311122017.
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 fritidsnänmdens 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 2016-11-28.

Justerandes 7n
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings kammarkör ett
kulturbidrag med 75 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i
Jönköpings kommun under perioden 1/1 -31112 2017.
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.
75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.Jönköpings kammarkör, Karin Seiborg, ordförande (Kopia på
ansökningsblanketten,j5"ra sidor, bifo gas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storck, tf avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Juster
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,
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§ 170

Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening-Ansökan om ett
kulturbidrag till 2017
KFN/2016:738 049
Sammanfattning
Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening ansöker om kulturbidrag på
100 tkr för genomförande av offentliga arrangemang år 2017. Kostnaderna
beräknas till 337 tkr och intäkterna till 262 tkr. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås bevilja ett kulturbidrag på 70 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang 2017. Föreningen har för år 2017 ansökt om bidrag med 25 tkr
hos Sveriges Orkesterförbund som fördelar statsbidrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-09.
Bilaga: kopia på ansökan
Bilaga: årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30.
Redovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och bokslutskommentarer
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings Orkester- och
kammarmusikförening ett kulturbidrag med 70 tkr för genomförande av
offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun under perioden 1/1-31/12
2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs Med stöd av lönköpings 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 2016-11-28.

Justerandes
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beviljar Jönköpings Orkester- och
kammarmusikförening ett kulturbidrag med 70 tkr för genomförande av
offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun under perioden 1/1-31/12
2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av lönköpings 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.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Jazzklubb, Bengt Hvit, kontaktperson (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storck, tf avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 171

Teaterstickorna ansöker om kulturbidrag till projektet Peter Pan,
2017-01-23 2017-04-18
-

KFN12016:795 805

Sammanfattning
Föreningen Teaterstickorna ansöker om kulturbidrag på 100 tkr för
genomförande av projektet Peter Pan. Projektet påbörjas 2017-01-23 och
avslutas 2017-04-18. På Jönköpings teater kommer fem arrangemang att
genomföras under påsken. Medverkande är Teaterstickorna tillsammans med
nyanlända ungdomar. Kostnaderna beräknas till 605 tkr och intäkterna till 505
tkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett kulturbidrag i form av
förlustgaranti på 70 tkr. För föreningens projekt under påsken 2016 beviljades
en förlustgaranti på 40 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08
Bilaga: kopia på ansökan, föreningens skrivelser "Bilaga nr 1' och "Bilaga nr
2"
Bilaga: verksamhetsberättelse 2015, årsbokslut för verksamhetsår 2015-01-012015-12-31 med förvaltningsberättelse, balansrapport, resultatrapport och
revisionsberättelse (hämtade från tidigare inskickat ärende)
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Teaterstickorna ett kulturbidrag i form av
förlustgaranti på 70 1kr för genomförande av projekt Peter Pan i Jönköpings
kommun under perioden 23/1 18/4 2017.
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.
Förlustgarantin utbetalas i 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 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Juster
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Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Teaterstickorna ett
kulturbidrag i form av förlustgaranti på 70 tkr för genomförande av projekt
Peter Pan i Jönköpings kommun under perioden 23/1 18/4 2017.
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.
Förlustgarantin utbetalas i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Teaterstickorna, Sauna Holmgren Jonsson, kontaktperson (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storck, tf avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Musikföreningen 1934-Ansökan om bidrag 2017
KFN/2016:858 049
Sammanfattning
Musikföreningen 1934 söker ett bidrag på 750 tkr för konsertverksamhet under
2017. Arrangörsgruppen uttrycker i sin ansökan att de vill fortsätta arrangera
konserter under hela året, med flera akter vid varje tillfälle, riktade främst till
en yngre målgrupp samt genomföra en festival i maj 2017.
Kultur-. och fritidsnämnden har tidigare beviljat arrangörsgruppen ett bidrag
om 200 tkr för 2016. År 2015 beviljades gruppen 250 tkr. Förra gången
gruppen genomförde en festival var Popadelica år 2013, då det beviljades ett
bidrag om 300 tkr. Tidigare låg anslaget för Popadelica om 450 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-24.
Arrangörsgruppen 1934 bidragsansökan 2017 med bilagor.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Musikföreningen 1934 ett bidrag med
500 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden 1/1 —31/12 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur-. och
fritidsförvaltningen."
Redovisning i form av en rapport och ekonomisk redovisning ska vara kulturoch fritidsnänmdens diarium tillhanda senast 2017-11-01.
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 2016-11-28.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström, (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

7
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Musikföreningen 1934 ett bidrag med
500 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden 1/1 —31/12 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning i form av en rapport och ekonomisk redovisning ska vara kulturoch fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-11-01.
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.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Sökande Arrangemangsgruppen 1934
Anna Kj ellerstedt, kultursekreterare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Juster
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§ 173

Ideella föreningen Sofiehof Underjord- Ansökan om bidrag 2017
KFN/2016:802 805
Sammanfattning
Föreningen Underjord ansöker om ett bidrag om 600 tkr för konsertverksamhet
under 2017 samt upprustning av teknisk utrustning. Föreningen Underj ord
bedriver verksamhet på scenen Sofiehof Underj ord i före detta biografen på
Brunnsgatan.
Föreningen Underj ord springer ur arrangörsföreningen About Time som
startade 2012. Scenen Sofiehof Underjord blev 2012 resultatet av den ideella
föreningen About Time i samarbete med Savoy/Sofiehof och sedan dess har
det framförts cirka 100 akter på scenen. Allt från etablerade artister, såsom
Deportees, Tove Lo, Ebbot, Nicole Sabouné, Kite, till debutanter, lokala band
och Stå-uppare har funnits med i utbudet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-24.
Föreningen Underjords bidragsansökan för 2017.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Sofiehof Underj ord ett bidrag med 200
11cr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun
under perioden 1/1 -3 1/12 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs 'Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning i form av en rapport och ekonomisk redovisning ska vara kulturoch fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-11-0 1.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturaiTangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande del i 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 2016-11-28.

Justerande 'sign
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför yrkandet från S, V och MP gällande ändring av
första att-satsen till ett beviljande av bidrag om 350 tkr samt ett tillägg av en
ytterligare att-sats enligt följande.
Kultur- och fritidsnämnden emotser en reviderad plan för genomförandet
2017 i enlighet med beviljat belopp.
Yrkandet innefattar även ändring av sista att-satsen enligt följande.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med den reviderade planen som biläggs ansökan.
-

-

Peter Jutterström (M) framför alliansens yrkande som är bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på alliansens yrkande för det
föreliggande förslaget respektive 5, MP och V:s yrkande och finner det
förstnämnda antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till det föreliggande förslaget.
Nej-röst för 5, V och MP:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan
Omröstningsresultat
Ledamot
Peter Jutterström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (KD)
Chatrine S Ljungqvist(M)
Carl Johan Stillström (C)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (5)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh(S)
Ulla Huitberg (S)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit S,
MP och V:s yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

lltdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beviljar Sofiehof Underjord ett bidrag
med 350 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden 1/1-31/12 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Redovisning i form av en rapport och ekonomisk redovisning ska vara kulturoch fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-11-0 1.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Kultur- och fritidsnämnden emotser en reviderad plan för genomförandet
2017 i enlighet med beviljat belopp.
75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med den reviderade planen som biläggs ansökan.
-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Föreningen Underj ord
Anna Kjellerstedt, kultursekreterare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Asa Storck, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

llJtdragsbestyrkande
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§ 174

Ny kultur- och fritidsförvaltning- Redovisning till
kommunfullmäktige
KFN/2016:671 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 225 över organisationsstrukturen
för den nya kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden fick då
i uppdrag att senast vid utgången av 2016 redovisa vilka ytterligare åtgärder
som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kulturoch fritidsverksamhet i olika kommundelar. Kultur- och fritidsförvaltningen
har i en bilaga till tj änsteskrivelsen redovisat uppdraget. Ärendet behandlades i
kultur-och fritidsnämnden 2016-10-06 § 134 men kultur- och fritidsnämnden
har nu att ta ställning till en ytterligare specificerad redovisning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-15
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Redovisning efter
organisationsförändring sammanslagning av kultur- och fritidsförvaltning samt
kultur- och fritidsnrnnden 2016-11-15
Parlamentariska kommiteén slutrapport utredning 2014-04-07
Sammanslagning av Kultur- och fritidsförvaltningarna i Jönköpings kommunEn analys 2013-04-03
Parlamentariska kommitténs slutrapport om översyn av den politiska
organisationen inför mandatperioden 2007-20 10. 2006-04-24
Redovisning av genomförd och planerad samverkan mellan Kultur Jönköpings
kommun och Fritid Jönköping 2004-06-30
Kultur- och fritidsförvaltningarnas framtida organisation Förslag till slutrapport
2002-05-23
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2016-10-06 § 134
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen över vilka
ytterligare åtgärder som har vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan
kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.

-

Förslag kommunfullmäktige
Att godkänna redovisningen över vilka ytterligare åtgärder som har vidtagits
i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och
fritidsverksamhet i olika kommundelar.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.

t1jgn
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen över vilka
ytterligare åtgärder som har vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan
kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.

-

Förslag kommunfullmäktige
Att godkänna redovisningen över vilka ytterligare åtgärder som har vidtagits
i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och
fritidsverksamhet i olika kommundelar.
-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Översyn av lokalförutsättningar för Jönköpings kommuns
föreningsliv
KFN/2016:847 800

Sammanfattning
På uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen gjordes en översyn av
lokalförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med ridskola.
Översynen resulterade i en skrivelse Översyn av lokaförutsättningarna vid
Jönköpings kommuns föreningar med ridskola. Kultur- och fritidsförvaltningen
fick i uppdrag att utreda rekommendationer mot bakgrund av vad som
framkommer i skrivelsen. (se kultur- och fritidsnämndens
sammanträdesprotokoll 2016-05-10 § 76). Kultur- och fritidsnämnden föreslås
ge förvaltningen uppdraget att göra ytterligare en översyn av
lokalförutsättningar för Jönköpings kommuns övriga föreningsliv. Översynen
ska gälla föreningsägda eller föreningsdrivna anläggningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-08.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att göra en översyn av lokalförutsättningar för Jönköpings kommuns
föreningsägda eller föreningsdrivna anläggningar.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergrip ande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att göra en översyn av lokalförutsättningar för Jönköpings kommuns
föreningsägda eller föreningsdrivna anläggningar.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Peterson Dahl, avdelningschef idrott och förening, handläggare, kulturoch fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Kurser, konferenser, studieresor, fortbildning- och utbildningsresor
samt förrättningar 2016- Studiebesök i Europas kulturhuvudstad
2016 Wroclow
KFNI2016:4 027

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens presidium med Peter Jutterström, ordförande,
Karin Hannus 1 :e vice ordförande och Henrik Andersson 2:e vice ordförande
och Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör är inbjudna aft delta vid en
studieresa till Wroclow, Polen 19-21 december 2016. Wroclow är Europas
kulturhuvudstad 2016. Resan är i linje med kultur- och fritidsnämndens mål aft
bli Europas kulturhuvudstad 2029. Kultur- och fritidsnämnen har nu att ta
ställning till aft godkänna resan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-22
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna studieresan till Wroclow,
Polen för kultur- och fritidsnämndens presidium och kultur- och
fritidsdirektören.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-11-28.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Kristina Nero (V) yrkar följande tillägg. Presidet ska återrapportera om resan
till kultur- och fritidsnämnden vid nämndens sammanträde 2017-02-09.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med Kristina Neros yrkade tillägg.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna studieresan till Wroclow,
Polen för kultur- och fritidsnämndens presidium och kultur- och
fritidsdirektören.
Afterapportering om resan ska ske under kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2017-02-09.
-

-

Beslutet expedieras till.
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen

Peter Jutterström
Karin Hannus
Henrik Andersson
Juster2s7'
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177

Besluts och behörighetsattester kultur- och fritidsnämnden 2016
KFN/2016:1 002

Sammanfattning
Erica Månsson blir tf enhetschef för kulturproduktion från 1 december 2016
och till och med 31 mars 2017. Erica anlitas som konsult efter
direktupphandling. Enligt attestreglemente för Jönköpings kommun måste
bes1utsattestaiter vara anställda eller förtroendavalda i Jönköpings kommun.
Undantag från detta måste beslutas i respektive nämnd. Kultur- och
fritidsnämnden har därför att besluta om aft tilldela Erica Månsson beslutsattest
för kulturproduktion (Ansvar 803 xxxx).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-01.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft t.f. enhetschef Erica Månsson tilldelas
beslutsattest för kulturproduktion (Ansvar 803 xxxx), så länge som hon anlitas
av Jönköpings kommun som enhetschef för kulturproduktion.

-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft t.f. enhetschef Erica Månsson tilldelas
beslutsattest för kulturproduktion (Ansvar 803 xxxx), så länge som hon anlitas
av Jönköpings kommun som enhetschef för kulturproduktion.

-

Beslutet expedieras till:
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Stadskontorets ekonomiavdelning

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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