JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-09

Plats och tid

Grenna Museum, kl 13:15 -17.00 (Strategidag fr. kl. 09.00)

Beslutande

Peter Jutterström (M), ordf fr. kl. 10.00
Björn Johansson (M), fr. kl. 09.00-16.30
Hans Hellström (M), fr. kl. 09.00
Mattias Oscarsson (1(D) fr. kl. 13.15
Karin Hannus (Kl)) fr. kl. 13.15
Carl Johan Stillström (C) fr. kl. 09.00

Henrik Andersson (S) fr. kl. 13.15
Eva Swedberg (S) fr. kl 09.00
Annika Johansson (S) fr. Id. 09.00 ers M.
Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson(S) fr. kl. 09.00
Bengt Edh (S) fr. kl. 09.00
Ulla Hultberg (Mp) fr. kl. 09.00
Catrine Schander (M) fr. kl. 09.00 ersätter JanOve Lipponen. (SD)
Nicklas Strandman (L) fr. kl. 13.15 ers. Björn
Johansson fr. kl. 16.30 (biblioteksinf.)

Övriga närvarande

Cjell Fransson (L) fr. kl. 09.00,
Atman Efrem (S) fr. kl. 13.15
Eber Fransson (S) fr. kl. 09.00
Kristina Nero (V) fr. kl 09.00
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Anna Johansson, nitmndsekreterare
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Martin Peterson Dahl, avdelningschef
anläggning
Martin Funck, enhetschef idrott och
förening

Christina Forsmark, kultursamordnare
Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek
Maria Carlsson, facklig representant Vision
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Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragslista
godkänns med följande justering.
Punkt 22 behandlas efter ärende 15 och blir således ärende 16 med
följdändringar för efterkommande ärenden.
Ärenden under Övriga frågor tillkommer.

-

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragslista godkänns
med följande justeringar
Punkt 22 behandlas efter ärende 15 och blir således ärende 16 med
följdändringar för efterkommande ärenden.
Ärenden under Övriga frågor tillkommer.

-

-

-
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om
Informationsärdnde

Kultur- och fritidsnämndens strategidag den 9 juni är organiserad av museichef
Håkan Jorikson, Grenna Museum. Dagen inleddes med ett besök i Röttle,
därefter vidare till Grännaberget och avslutades på Grenna museum,
Polarmuseet.
Karin Semberg informerar om kulturplan 2017-2019
Martin Funck och Christina Forsmark informerar om hur delar av
skrivningarna för nytt bidragssystem till föreningar fortskrider samt
efterfrågade synpunkter från nämnden. Nämnden inkommer med synpunkter.
Nämnden uppmanas att kontakta Martin Funck för att framföra ytterliga
eventuella synpunkter på framlagt förslag.
Anna- Gun Grännö och Karin Semberg informerar om ärende 7 Verksamhetsoch investeringsbudget (VIP) 2017-2019. Budget 2017. Karin Semberg
informerar om organisationsjusteriflg 2017-01-01.
Martin Petersson Dahl informerar om arbetet som fortskrider gällande byte av
belysning till LED-lampor längs med elljusspår i kommunen. Projektet
innefattar 15 föreningar som samtliga får kostnadstäckning i sin helhet efter
ansökan.
Bibliotekarie Martina Ringefelt informerade om Gränna bibliotek och samtliga
nämndsledamöter erbjöds en rundtur i lokalerna.
Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser

Christina Nero (V) och Ulla Hultberg (MP) har besökt Lokala kulturtinget den
24 maj.
Eber Fransson (S) deltog i Stadsvisionens seminarium Tillgänglig natur gynnar
alla i Rådhuset den 26 maj.
Eva Swedberg (S) deltog som ambassadör i kultur- och miljö i Vallgårda. Hon
deltog när Länssalongen på Jönköping läns museum invigdes. Hon har även
besökt utställningen av Wolfgang Stiller på Tändsticksmus set.
Peter Jutterström (M) har deltagit i ett möte med Lions angående utdelning av
stipendier den 6 juni. Han har deltagit i Naturvårdsmöte gällande tillgänglighet
den 11 maj. Han har deltagit i Konsthall Jönköping den 12 maj samt tagit emot
pris för årets jazzkommun den 13 och 14 maj. Han har deltagit i
Penselfestivalen den 19 maj och det lokala kulturtinget den 24 maj. Han har
besökt Muay Thai den 25 maj samt 28 maj. Han har varit på Dumme Mosse för
ndosrA
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att bland annat inspektera tillgänglighet i friluftslivet. Han har deltagit i
Polamöte den 31 maj samt besökt Visingsö den 1juni. Han har haft möte med
föreningen Teateri den 2 juni och träffat MUCF den 2 juni. Han har delat ut
stipendier på Nationaldagen den 6 juni.
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§ 85

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-04-26-2016-05-23 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2016-04-26-2016-05-23 läggs till handlingarna.
-

ign
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W
Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-04-26-2016-05-23 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2016-04-26-2016-05-23 godkänns.

-
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§ 87

Verksamhets- och investeringsbudget (VIP) 2017-2019. Budget 2017
KFNI2016:344 049
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige
upprättat ett förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20172019 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. I enlighet med anvisningar
och givna ramar från kommunfullmäktige innehåller förslaget två alternativ.
Det ena alternativet innebär kostnadsreduceringar med 1 % och det andra med
2,5 % utifrån tidigare beslutad budgetram för 2017-2018.
Kultur- och fritidsnämndens förslag till VIP 2017-2019 innebär en avvikelse
jämfört med beslutad ram med 1,5 mnkr2017, -1,7mnkr2018 och 6,3 mnkr
2019. De stora avvikelserna beror på hyres- och driftberäkningar utifrån
investeringsplanen.
Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2015-09-03 § 125 (KFN/2015:667)
fick förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet kring ett allaktivitetshus i
Gränna och redovisa detta i förslag till VIP 2017-2019. Med anledning av de
krav på kostnadsreduceringar som nämnden har fått, saknas utrymme för att
utöka och förändra verksamheten i Gränna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-05-31
Kultur- och fritidsnämndens förslag till VIP 2017-2019.
Stiftelsen Grenna museum, budget 2017 KFN/20 16:489
Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-03 § 125 Allaktivitetshus i Gränna
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-08 KFN/20 15:667
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-2019 för kulturoch fritidsnämndens verksamheter godkänns.
Förslag till ny taxa badavgifter i enlighet med två alternativ godkänns under
förutsättning att kravet på kostnadsreducering kvarstår efter
kommunfullmäktiges beslut om VIP 2017-2019.
Begäran från Grenna museum om utökat bidrag 2017 avslås om inte
nämnden erhåller äskad budget utöver ram med 126 tkr.
Allaktivitetshus i Gränna anses härmed utrett och inryms inte i förslag till
VIP 2017-2019 med anledning av krav på nämndens kostnadsreduceringar.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30
samt 2016-06-02.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer i
kommunfullmäktige i höst att lägga fram en skuggbudget och deltar därför inte
i beslutet när det nu behandlas i nämnd. Vi vill dock vara tydliga med att vi
motsätter oss besparingar som slår hårt mot kommunens unga, samt mot
föreningslivet i sin helhet. Likaså har vi återkommande motsatt oss
biblioteksnedläggningar i kommunen, då vi ser att de är viktiga
samhällsaktörer gällande både samhällsservice och läsförståelse, särskilt så i
kommunens prioriterade områden, där den kommunala närvaron snarare borde
stärkas. Vi ifrågasätter också hur arbetsmiljön påverkas av nu föreslagna
besparingar.

Peter Jutterström (M) anmäler jay och deltar inte i beslutssatsen gällande
Grenna museum.
Karin Hannus (KD) ersätter som ordförande i beslutssatsen gällande Grenna
museum.
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
1:e vice ordförande Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag gällande beslutssatsen som handlar om Grenna
museum.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Förslag till verksamhets- och
investeringsplan (VIP) 2017-2019 för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter godkänns.
Förslag till ny taxa badavgifter i enlighet med två alternativ godkänns under
förutsättning att kravet på kostnadsreducering kvarstår efter
kommunfullmäktiges beslut om VIP 2017-2019.
Begäran från Grenna museum om utökat bidrag 2017 avslås om inte
nämnden erhåller äskad budget utöver ram med 126 tkr.
Allaktivitetshus i Gränna anses härmed utrett och inryms inte i förslag till
VIP 2017-2019 med anledning av krav på nämndens kostnadsreduceringar.

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Stadskontorets ekonomiavdelning
Anna-Gun Grännö administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Stiftelsen Grenna museum
Frida Hammar, kommunalråds sekreterare
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Kultur- och fritidsnämnden

En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt
promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser
om e-cigaretter- Remiss
KFNI2016:393 809
-

Sammanfattning
Regeringen har inkommit med betänkandet En översyn av tobakslagen Nya
steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av
tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter. Kultur- och
fritidsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2016-05-02
Betänkande En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk
Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om ecigaretter (Digitalt)
-

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen
tjänsteskrivelse 2016-05-02 lämnas som yttrande över betänkandet En översyn
av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemorian
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter,
vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker betänkandet och
promemorian.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen
tjänsteskrivelse 2016-05-02 lämnas som yttrande över betänkandet En översyn
av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemorian
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter,
vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker betänkandet och
promemorian.

-

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beslutet expedieras till.Kommunstyrelsens diarium
Kent Lundgren, utvecklingsingenjör, kultur och fritidsförvaltningen
Erik Engwall, miljö- och hälsoskyddsinspektör, milj ökontoret
Lill Granath, handläggare, folkhälsosamordnare, kultur- och
fritidsförvaltningen
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Kulturhuset- Avtal avseende lokal 2016
KFNI2016:347 267

Sammanfattning
I december 2014 ingicks ett avtal mellan föreningen Kulturhuset i Jönköping
och Jönköpings kommun. Avtalet reglerar bland annat föreningen Kulturhusets
hantering och ansvar för kortare uthyrningar i lokalerna där flera
föreningar/organisationer har tillträde. I de fall lokalen disponerades exklusivt
av en förening slöts hyresavtalet mellan Jönköpings kommun och föreningen.
Två föreningar, Medeltidsföreningen Juneborg och FN-föreningen i Jönköping,
har sagt upp lokaler med exklusiv nyttjanderätt. Föreningen Kulturhuset önskar
ta över ansvaret för en av lokalerna med syfte att konvertera den till en öppen
kontorslokal. Lokalen ska vara bokningsbar för samtliga Kulturhusets
medlemmar.
Konvertering förutsätter ett tilläggsavtal mellan föreningen Kulturhuset och
Jönköpings kommun, samt att kompensation för utebliven hyra för den aktuella
lokalen utgår. Kompensationen betalas fömärvarande av Jönköpings kommun
till föreningen Kulturhuset.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016 —05- 08
Föreningen Kulturhusets plan för utveckling av ytorna
Hyresavtal mellan Jönköpings kommun och Föreningen Kulturhuset i
Jönköping, 2014-12-19
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslaget om övertagande av lokalen i
Kulturhuset godkänns.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdrar åt kultur- och
fritidsförvaltningen att, i samarbete med kommunens juridiska avdelning,
upprätta ett tilläggsavtal till nu gällande avtal mellan föreningen Kulturhuset
och Jönköpings kommun.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslaget om övertagande av lokalen i
Kulturhuset godkänns.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdrar åt kultur- och
fritidsförvaltningen aft, i samarbete med kommunens juridiska avdelning,
upprätta ett tilläggsavtal till nu gällande avtal mellan föreningen Kulturhuset
och Jönköpings kommun.

-

-

Beslutet expedieras till:
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturhuset
Jovo Djukic, ekonom, kultur-och fritidsförvaltningen
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

IR
Kulturbidrag 2015 Statistik
-

KFN/2016:453 805

Sammanfattning
Statistik för kulturbidrag avseende slutredovisade och utbetalda bidrag och
förlustgarantier 2015 redovisas enligt kulturnämndens beslut
2007-12-12 § 151. Statistiken kompletteras med ett förtydligande av
statistikens innehåll enligt kulturnämndens beslut 2011-02-16 § 26.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 20 16-05-10.
Bilaga: Statistik kulturbidrag 2015, daterad 2016-05-02.
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturbidrag 2015-Statistik läggs till
handlingarna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturbidrag 2015-Statistik läggs till
handlingarna.

-

Beslutet expedieras till:
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§91
Föreningsbidrag till kulturföreningar 2016 -Statistik
KFNI2016:454 805
Sammanfattning
Statistik för föreningsbidrag till kulturföreningar 2016 presenteras. Statistiken
avser sökande föreningars genomförda verksamhet under år 2015.
Statistikuppgifter redovisas enligt kulturnämndens beslut 2007-12-12 § 151
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10.
Bilaga: Statistik för föreningsbidrag 2016— sökande föreningars genomförda
verksamhet 2015. (Statistik för föregående år bifogas som jämförelse.)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningsbidrag 2016-Statistik för
sökande föreningars genomförda verksamhet 2015 läggs till handlingarna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningsbidrag 2016-Statistik för
sökande föreningars genomförda verksamhet 2015 läggs till handlingarna.

-

Beslutet expedieras till.Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandsi'i
..
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§ 92

RFIIIL Jönköping -Ansökan om bidrag till föreningar med social
verksamhet 2016.
Kfl\T/2016:448 805
Sammanfattning
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL),
som bland annat arbetar med hjälp och stöd för narkotika- och
läkemedelsberoende, har inkommit med ansökan om bidrag till verksamhet för
2016 avseende bidrag till föreningar med social verksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10
Bilaga; Ansökan om Bidrag till föreningar med social verksamhet 2015.
Bilaga; Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan 2015.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela 70 tkr till RFHL i bidrag till
föreningar med social verksamhet samt att redovisning med
verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och fritidsnämndens
diarium tillhanda 2016-03-31.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela 70 tkr till RFHL i bidrag till
föreningar med social verksamhet samt att redovisning med
verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och fritidsnämndens
diarium tillhanda 2016-03-31.

-

Beslutet expedieras till:
Sökande (RFHL)
Pierre Oksanen, handläggare, föreningsutvecklare, kultur-och
fritidsförvaltningen

nds sign
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§ 93

SPH-Ansökan om bidrag till föreningar med social verksamhet 2016.
KFN!2016:450 805
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa, har inkommit med en ansökan
om bidrag till verksamhet för 2016 avseende kamratstödj ande verksamhet,
studiecirklar, aktiviteter, rådgivning och stöd I samhälls-, myndighets-, vårdoch omsorgskontakter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10
Bilaga; Ansökan om Bidrag till föreningar med social verksamhet
Bilaga; Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Social och Psykisk Hälsa
(SPH) 70 tkr I bidrag till föreningar med social verksamhet samt att
redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda 2016-03-31.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Social och Psykisk Hälsa
(SPH) 70 tkr i bidrag till föreningar med social verksamhet samt aft
redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda 2016-03-31.

-

Beslutet expedieras till:
Sökanden Riksföreningen Social Psykisk Hälsa
Pierre Oksanen, handläggare, föreningsutvecklare, kultur-och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
j••

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-09

§ 94

RSMH Gemenskapen Jönköping- Ansökan om bidrag till föreningar med
social verksamhet 2016
KFN/2016:449 805
Sammanfattning
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH),
har inkommit med ansökan om bidrag till verksamhet för 2016 avseende
kamratstödj ande, anliörigverksamhet, studiecirklar, aktiviteter och rådgivning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-10.
Bilaga; Ansökan om Bidrag till föreningar med social verksamhet.
Bilaga; Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan 2015.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH) 70 tkr i bidrag till föreningar
med social verksamhet samt att redovisning med verksamhetsberättelse och
bokslut ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda 2017-03-31.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH) 70 tkr i bidrag till föreningar
med social verksamhet samt aft redovisning med verksamhetsberättelse och
bokslut ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda 2017-03-31.

-

Beslutet expedieras till:
Sökande RSMH Gemenskapen Jönköping
Pierre Oksanen, handläggare, föreningsutvecidare, kultur-och
fritidsförvaltningen

Juste afcd4fgn
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§ 95
Norrängen- Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda behov
av aktivitetsytor.
KFN/2015:769 820
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-09-17 att kultur- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att ur ett jämstälidhetsperspektiv utreda
behovet av aktivitetsytor för barn och ungdomar på Norrängen, samt att se över
behoven av underhåll av den grusbelagda fotbollsplan som för närvarande finns
på området. Redovisning av uppdraget ska ske till kultur- och fritidsnämnden
under våren 2016 (se kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll
2015-09-17 § 145). Kultur- och fritidsnämnden har nu att besluta över den
utredning som förvaltningen har slutfört.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-27
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-09-17 § 145
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-09-17 § 141
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31 (Puls Arena)
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-09-17 § 142
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31 (Konstgräsplan)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utredningen om behov av
aktivitetsytor för barn och ungdomar ur ett j ämställdhetsperspektiv på
Norrängen är slutförd och innebär att det i dagsläget inte är aktuellt med
ytterligare aktivitetsytor eller spontanytesatsningar i området.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utredningen om behov av
aktivitetsytor för barn och ungdomar ur ett j ämställdhetsperspektiv på
Norrängen är slutförd och innebär att det i dagsläget inte är aktuellt med
ytterligare aktivitetsytor eller spontanytesatsningar i området.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Peterson-Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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ffl
Idrottshuset A-hall inklusive parkeringshus-Lokalprogram- Anslag
KFN/2015:84 809
Sammanfattning
I verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2016-2018 finns investeringsmedel
uppgående till 140,9 mnkr avsatta för byggnation av A-hall Idrottshuset
inklusive parkeringshus. Utöver detta anslag finns 5,5 mnkr avsatta för rivning
av A-hallen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att dessa anslag
ställs till tekniska nämndens förfogande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-31
Lokalprogram Ny A-hall Idrottshuset 2015-09-28
Ritningar Ny A-hall Idrottshuset
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Att tillstyrka förslag till lokalprogram för ny A-hall i Idrottshuset.
Att ställer investeringsanslag, 5,5 mnkr, för rivning av A-hall i Idrottshuset
med tillhörande lokaler till tekniska nämndens förfogande.
Att ställer investeringsanslag, 140,9 mnkr, för byggnation av ny A-hall i
Idrottshuset inklusive parkeringshus till tekniska nämndens förfogande.
Att tillföra anslag för ökade hyres- och driftskostnader till följd av
investeringen till kultur- och fritidsnämndens budget.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
S, MP och V deltar inte i beslutet
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S,MP och V har i kommunfullmäktiges behandling motsatt sig delar av den
investering som föreslås. Detta till förmån för ett bevarande av Idrottshusets
ursprungliga arkitektur samt då vi motsatt oss byggnation av ytterligare ett
parkeringshus. Till följd av detta deltar vi inte i beslutet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Att tillstyrka förslag till lokalprogram för ny A-hall i Idrottshuset.

-

Utdragsbestyrkande
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Att ställer investeringsanslag, 5,5 mnkr, för rivning av A-hall i Idrottshuset
med tillhörande lokaler till tekniska nämndens förfogande.
Att ställer investeringsanslag, 140,9 mnkr, för byggnation av ny A-hall i
Idrottshuset inklusive parkeringshus till tekniska nämndens förfogande.
Att tillföra anslag för ökade hyres- och driftskostnader till följd av
investeringen till kultur- och fritidsnämndens budget.

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Martin Peterson- Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
/

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-09

§ 97

Motion om ett kallbadhus I Jönköpings kommun. Remiss
KFN/2016:117 809/
Sammanfattning
Mona Forsberg (S) och Lynn Carlsson (S) anför i motion daterad 2016-01-18
att stadsbyggnadsnämnden i samråd med berörda nämnder snarast får i uppdrag
att utreda byggandet av ett kallbadhus i Vättern eller på annan lämplig plats i
kommunen samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om
formerna för driften och av ett eventuellt café i anslutning till det nya
kalibadhuset. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-12
Kommunfullmäktige sammansträdesprotokoll 2016-01-28 § 5
Motion om ett kallbadhus i Jönköpings kommun
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att stadsbyggnadsnämnden
i samråd med berörda nämnder snarast får i uppdrag att utreda byggandet av ett
kallbadhus i Vättern eller på annan lämplig plats i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda frågan om formerna för driften och av ett eventuellt café i
anslutning till det nya kalibadhuset

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till att
stadsbyggnadsnämnden i samråd med berörda nämnder snarast får i uppdrag att
utreda byggandet av ett kallbadhus i Vättern eller på annan lämplig plats i
kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda frågan om formerna för driften och av ett eventuellt café i
anslutning till det nya kallbadhuset

-

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.'
Kommunstyrelsen
Per Nygren, handläggare, avdelningschef bad, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandc(gn
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M
Program för hållbar utveckling Miljö, 2017-2025.- Remiss
KFN/2016:377 420
-

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat ett förslag till Program för hållbar utveckling för
Jönköpings kommun 2017-2025. Kultur- och fritidsnämnden har beretts
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 2015-06-23.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-09
Förslag till Program för hållbar utveckling-miljö Jönköpings kommun 20172025 (skickas digitalt)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Förslag till Program för hållbar utveckling- miljö för Jönköpings kommun
2017-2025 tillstyrks, under förutsättning att åtgärderna ryms inom befintlig
budgetram.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslag till Program för hållbar
utveckling- miljö för Jönköpings kommun 2017-2025 tillstyrks, under
förutsättning att åtgärderna ryms inom befintlig budgetram.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Per Nygren, handläggare, avdelningschef bad, kultur- och fritidsförvaltningen
Eva Gunnarsson, handläggare, avdelningschef utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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.
W

Presidiets beslutsförbet
Ärendet utgår.
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§ 100

Förrättningar, kurser och konferenser

1) Seminarium om utveckling i Jönköping 15 juni
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ewa Swedberg (S) och Eber Fransson
(S) deltar i seminariet om utveckling i Jönköping.

-

2) Inbjudan till bokmässa 22-23 september 2016
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de som önskar delta på bokmässan
anmäler till nänmdsekreterare Anna Johansson senast den 30 juni.

-

3) Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet 26-27 oktober
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut•
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ulla Hultberg (MP) och Eva
Swedberg (5) att delta i konferensen Konstnärlig gestaltning i det offentliga
rummet. Alliansen meddelar två deltagare vid ett senare tillfälle.
Nämndsekreterare Anna Johansson anmäler

-

4) Fritids- och idrottsmiljöer 19-20 oktober
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet med möjlighet till ersättare
deltar i konferensen. Bengt Edh (S) deltar istället för Henrik Andersson (S).

-

JusteraiCs

Utdragsbestyrkande

27

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-06-09

§ 101

Övriga frågor
1) Bengt Edh (S) framför vikten av att en friidrottsarena uppförs.
Frågan diskuteras
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

2) Henrik Andersson (S) betonar vikten av att bidragsansökningar
formuleras så noggrant att det tydligt framgår till vem bidragen
utbetalas.
Frågan diskuteras.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

3) Ulla Huitberg (MP) frågar hur behandlingen av mosaikverket
Främmande Strand fortskrider.
Peter Jutterström (M) och Karin Semberg informerar om att verket planeras att
installeras på Sanda utbildningscentrum.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

rgn
/
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4) Peter Jutterström (M) informerar om att en skymmande björk medför
att konstverket Jätten Vist inte kommer till sin rätt. Konstverket skyms
av björken för passerande på motorvägen. Jätten Vist har under 2015
renoverats för en totalkostnad av 526,9 tkr.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära av tekniska kontoret att den
skymmande björken invid konstverket Jätten Vist borttages.

-

Beslutet expedieras till.
Tekniska kontoret

Justerandcs kin
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Ordfdrandens tack

Kultur- och fritidsnämndens ordförande tackar ledamöterna i kultur- och
fritidsnämnden, förvaltningens kultur- och fritidsdirektör samt förvaltningens
tjänstemän och tillönskar en trevlig sommar.

lltdragsbestyrkande
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§ 102
Föreningen Nova- Ansökan om bidrag 2016
KFN/2016:98 049

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

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-05-10 § 73 att ett
eventuellt bidragsbelopp behandlas vid nästkommande presidiemöte 2016-0520 och att nämnden skulle meddelas nästkommande sammanträde 2016-06-09.
Kultur- och fritidsnämnden har att fastställa presidiets beslut angående
bidragsbeloppet 144 650 kr samt besluta villkoren kring utbetalningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-30.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-13
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 73
Bilaga: Kopia på ansökan med bilaga 1 och 2, verksamhetsberättelse för janmaj 2015, transaktioner.
Bilaga: komplettering med bokföring 2015 och stadgar.
Bilaga: komplettering med uppdatering av sponsorer.
Bilaga: komplettering med uppdatering av sponsor.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med presidiets beslut
bevilja 144 650 kr för konsertenAstrid Lindgren ett iNOVAtivt körprojekt i
Kulturhuset Spira 2016-09-25
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av bidraget (72 325 kr) utbetalas i förskott, resterande del (72 325
kr)i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
Bidraget belastar anslaget externa projektmedel.

-

-

-

-

-

-

-

-
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den, 2016-05-05
samt 2016-05-30.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Kristina Nero (V) önskar föra till protokollet att det är av största vikt för
ärendebehandlingen i kultur- och fritidsnämnden, att ansökningar till
föreningsbidrag ifylls på ett korrekt sätt, där både för och efternamn på
medverkande framgår av handlingarna.
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i enlighet med presidiets beslut
bevilja 144 650 kr för konserten AstridLindgren ett iNG VAtivt körprojekt i
Kulturhuset Spira 2016-09-25
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av bidraget (72 325 kr) utbetalas i förskott, resterande del (72 325
kr)i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
Bidraget belastar anslaget externa projektmedel.
-

-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Förengen Nova, Edward Eklöf, kontaktperson (Kopia på ansökningsblanketten,
ra sidor, bifo gas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 103
Södra Vätterbygdens konstrunda-Ansökan om bidrag till Södra
Vätterbygdens konstrunda 2016-09-02-2016-09-04
KFNI2016:373 049
Sammanfattning
Den nystartade föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda ansöker om
kulturbidrag på 51 tkr för genomförande av Södra Vätterbygdens konstrunda
2016-09-02 2016-09-04 i Södra vätterbygden med Jönköpings kommun som
centrum. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett stöd på 51 tkr från
utvecklingsanslaget.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-30.
Bilaga: Skrivelse komplettering av ansökan samt ansökan med justerat
budgetförslag, tidigare ansökan med budgetförslag, stadgar, protokoll från
konstituerande möte, protokoll från föreningsmöte samt tidningsklipp.
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Södra Vätterbygdens konstrunda
beviljas ett bidrag på 51 tkr för arrangemanget Södra Vätterbygdens
konstrunda 2016-09-02 —20 16-09-04.
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.
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
Bidraget belastar utvecklingsanslaget.
-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-05-30.

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

Justerandesstn
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Södra Vätterbygdens konstrunda
beviljas ett bidrag på 51 tkr för arrangemanget Södra Vätterbygdens
konstrunda 2016-09-02 —20 16-09-04.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksaniheten 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.
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
Bidraget belastar utvecklingsanslaget.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.Södra Vätterbygdens konstrunda, Sara Magnusson, kontaktperson och Sören
Nordenström, ordförande (Kopia på ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas
för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

rand'sign
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