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§ 104

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.

-
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§ 105

Informationer
Peter Jutterström (M) hälsar Simon Löfgren (1(D), nytiliträdd ersättare i kulturoch fritidsnämnden, välkommen till nämnden. Han presenterar sig för
nämnden.
Peter Jutterström (M) hälsar nyanställda kvalitets och utvecklingschefen
Annica Ryhman välkommen. Hon presenterar sig för nämnden.
Peter Jutterström (M) hälsar nyanställda administratören Yvonne Khoshaba
välkommen och godkänner att hon närvarar i utbildningssyfte vid dagens
sammanträde. Hon presenterar sig för nämnden.
Representanter från Smålandsidrotten Leif Edh, idrottskonsulent, Rickard
Strandberg, distriktsidrottschef och Roger Ödebrink, ordförande SISU,
informerar om verksamheten.
Ingvar Ederborn, ansvarig för ungdomsverksamheten Husqvarna FF,
informerar om verksamheten samt om planerna för lokalen i Smedbyn.
Anna- Gun Grännö, administrativ chef, informerar om månadsrapporten till
och med augusti samt om sjukfrånvarostatistik. En sammanställning av
utveckling utbetalda föreningsbidrag 2007-2016 ska publiceras på
Netpublicator.
Anders Westman informerar om begreppet e-sport och organisationen kring
sporten.
Friluftsstrateg Lisa Bergström informerar om friluftsliv och vilka ytterligare
åtgärder som bör vidtagas för att Jönköpings kommun ska bli Sveriges
friluftskommun 2020.
Martin Funck och Karin Semberg informerar om granskningen av
kommunbidrag till Jönköpings fältrittldubb som har genomförts av
revisionsbyrån Deloitte.
Henrik Andersson informerar om att Råslätt har gått vidare till nästa steg i
Statens konstråds projekt Konst händer.

Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser
Ordförande Peter Jutterström (M) har varit på Rotarysammanträde och talat om
kultur(201 6-06-3 0) Han har varit i Uddevalla kommun och diskuterat
medborgarenkät för badhus. Han har haft möte med HSO om tillgänglighet
(2016-06-23). Han har haft möte med skyddsombud i Klämmestorp (2016-06Jusjn
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30) och deltagit i avtackning av Brandjohan (2016-08-06). Han har haft möte
med kommunfullmäktiges presidium angående medborgardialog (2016-08-19).
Han har haft möte med Regionen angående gemensamma resurser och
samverkan (2016-08-12). Han har avtackat avdelningschef bibliotek Ulf
Moberg (2016-08-23). Han har haft möte med SBU (2016-08-24). Han har
varit på seminariet Hästen resurs inom fritid, vård, skola och omsorg (201609-02) samt deltagit i 100-års jubileet Stadsbiblioteket (2016-09-03).
-

Eva Swedberg (S) har besökt konstnärshuset Svavel (2016-06-18), och besökt
utställningen med Magnus Wallin i Munsj ömagasinen (2016-07-01) samt
besökt Länsmuseet (2016-08-20). Hon har även besökt Konstgrafikerna. Hon
har deltagit i Naturgruppen, som bland annat besökte Domsand hamnen och
Lillån Bankeryd (2016-09-07). Hon har även deltagit i Södra Vätterbygdens
konstrunda (2016-09-04).
Henrik Andersson (S) har deltagit i mötet med kommunfullmäktiges presidium
angående medborgardialog (2016-08-19) och avtackat Ulf Moberg på
Stadsbiblioteket (2016-08-23) samt besökt föreningen Gameeffect på
Tändsticksområdet (2016-08-30).
Eber Fransson (S) har deltagit i seminariet Hästen resurs inom fritid, vård,
skola och omsorg (2016-09-02) samt deltagit i Södra Vätterbygdens
konstrunda (2016-09-04).
-

Kristina Nero (V) har deltagit i seminariet Hästen
skola och omsorg ( 2016-09-02)

resurs inom fritid, vård,

-

Karin Hannus (KD) har deltagit i möte med kommunala rådet för
funktionshindrade (2016-09-07).
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§ 106

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kristina Nero (V) ställer en fråga om Österängens bibliotek (UN/ 2016:609).
Karin Semberg och Peter Jutterström (M) besvarar frågan.
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-05-24--2016-08-22 läggs till handlingarna samt att frågan ska anses
besvarad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga förteckningen över
meddelanden 2016-05-24-2016-08-22 till handlingarna samt att frågan ska
anses besvarad.

-
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§ 107

Delegationsbeslut
KULTUR- OCR FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kristina Nero (V) efterfrågar beslutsbeskrivning gällande delegationsbeslut
KEN 2016:378.
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-05-24-2016-08-19 godkänns samt att
beslutsbeskrivningen gällande delegationsbeslut KFN 2016:378 tas fram till
kommande nämndsammanträde.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2016-05-24-2016-08-19 godkänns samt att beslutsbeskrivningen gällande
delegationsbeslut KEN 2016:378 tas fram till kommande nänmdsammanträde.

-
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Kaxholmens lövskogar-Förslag till nytt kommunalt naturreservat;
KFN/2016:511 430
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till
beslut för bildande av naturreservatet Kaxholmens lövskog. Kultur- och
fritidsförvaltningen är ombedd att skriftligen yttra sig om förslaget. Området
ligger tätortsnära i Biosfii.rsområde Östra Väfterbranterna. En plats som flitigt
använts av 1K Vistas olika sektioner som exempelvis löpning, cykel,
skidåkning etc. Kaxholmen är ett viktigt grönområde för det rörliga
friluftslivet, naturupplevelser, idrott och motion.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27
Beslutskarta la
Beslutskarta 2b
Naturreservatföreskrifter (A, B,
anaturreservat/kaxholmen.4.74e5ab15548f0b8 001 d27 .htni1
Förslag till Kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget till nytt kommunalt
naturreservat, Kaxholmens lövskogar med följande synpunkter;
Yttranden kopplat till Naturreservatsföresk-riftema;
1. (A)Att transportera ut hela eller delar av levande eller döda träd ur
reservatet bör kunna tillåtas om dessa inskränker på friluftslivet.
2. (B) Ytterligare någon eldstad/grillplats är önskvärt i området, idag finns
bara en.
3. (B)Ytterligare bänkar med armstöd bör kunna placeras ut vid behov.
4. (B) Kulturlämningar bör synliggöras och tas hänsyn till.
5. (B) Parkeringsmöjligheter bör synliggöras tydligare. Var får besökare lov
att parkera?
6. (B) Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör tas tillvara i
den mån och på de platser det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
7. (B) Lämpliga skyltar (entréer) bör vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning genom taktil skrift, QR ko der/inspelningar eller dyl.
8. (C)Det bör tydligare understrykas att möjlighet till framtida utveckling av
friluftsliv bör tillgodoses med kommunens tillåtelse. Hur friluftslivet
utvecklar sig om 50-100 år är osäkert i dagsläget.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till förslaget till nytt
kommunalt naturreservat, Kaxhoirnens lövskogar med följande synpunkter;
Yttranden kopplat till Naturreservatsföreskriftema;
o
(A) Att transportera ut hela eller delar av levande eller döda träd ur
reservatet bör kunna tillåtas om dessa inskränker på friluftslivet
(B) Ytterligare någon eldstadlgrillplats är önskvärt i området, idag finns
bara en.
o
(B) Ytterligare bänkar med armstöd bör kunna placeras ut vid behov.
o
(B) Kulturlämningar bör synliggöras och tas hänsyn till.
o
(B) Parkeringsmöjligheter bör synliggöras tydligare. Var får besökare lov
att parkera?
o
(B) Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör tas tillvara i
den mån och på de platser det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
o
(B) Lämpliga skyltar (entréer) bör vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning genom taktil skrift, QR koder/inspelningar eller
dylikt.
o
(C) Det bör tydligare understrykas att möjlighet till framtida utveckling av
friluftsliv bör tillgodoses med kommunens tillåtelse. Hur friluftslivet
utvecklar sig om 50-100 år är osäkert i dagsläget.
-

Beslutet expedieras till.
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur-och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Dag Fredriksson, kommunetolog.
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§ 109

Häggebergs lövskogar-Förslag till nytt kommunalt naturreservat
KFN/2016:510 430
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till
beslut för bildande av naturreservatet. Kultur- och fritidsnämnden är ombedd
att skriftligen yttra sig om förslaget. Området ligger tätortsnära och beläget
mellan Jönköping och Bankeryd, söder och sydväst om Trånghalla.
Häggebergs naturreservat är ett viktigt grönområde för rekreation och
friluftsliv.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-27
Bilaga: Skötselkarta /kartbilaga 2c
Bilaga: Vegetationstyper /kartbilaga 2d
Naturreservatföreskrifter (A, B, C)
http ://www.j onkoping.se/upplevagoralfriluftslivochnlOtion/flatWTeservatlforsla
gtillnyanaturreservat/haggeberg.4.74fef9ab 15 548f0b800 1 d2c.html
Förslag till Kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget till nytt
kommunalt naturreservat, Häggebergs lövskogar med följande synpunkter;
Yttranden kopplat till natun'eservatsföreskrifterna;
• Att transportera ut hela eller delar av levande eller döda träd ur reservatet
bör kunna tillåtas om dessa inskränker på friluftslivet.
• (A) Viss utfyllnad av lämpligt material för att torrlägga blöta partier bör
vara tillåtet kring exempelvis stigar för att underlätta
rekreationsmöjligheterna i området.
(A) Att anlägga en spång alternativt mindre bro vid blöta partier, med
kommunens tillåtelse, bör inte förbjudas.
(B) Ytterligare en eldstad/grillplats är önskvärt i området I (kartbilaga 2c)
o
(B) Ytterligare bänkar med armstöd bör kunna placeras ut vid behov.
(B) Skyltar bör sättas upp vid stigar för att vägvisa invånare ut i naturen
o
men även för att hålla stigarna öppna och underlätta skötseln.
(B) Skyltar med tydlig hänvisning om vart det går att vända sig vid
rapportering skadegörelse och dyl.
(B) Värna och eventuellt vidareutveckla området "Skogsbo" nr 5 11
°
(Kartbilaga 2c)
o
(B) Kulturlämningar bör synliggöras och tas hänsyn till
(B)
Parkeringsmöjligheter bör innefatta flera platser, alla har inte möjlighet
o
att ta bussen.
(B) Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör tas tillvara i
o
den mån och på de platser det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
(B) Lämpliga skyltar (entréer) bör vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning genom taktil skrift, QR koder/inspelningar eller dyl.
-.
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(C) Det bör tydligt framgå att möjligheten finns att tillgodoseframtida
ftuluftslivutveclding med kommunens tillåtelse. Hur friluftslivet utvecklar
sig om 50-100 år är osäkert i dagsläget.
(C) Föreskrifterna bör ses över inom en 3-4 års period kopplat till de
aktiviteter som är tillåtna i området.
(C) Bankeryds Ridklubb är i en positiv utveckling och borde ha framtiden
för sig. Det innebär fler ryttare och större tryck på anläggningen. Bankeryd
som ort växer och specifik i föreningens upptagningsområde. Det bör
finnas en öppning för ett ridspår inom området längre fram.
En cykel- och gångstig i området IB är inte inom reservatets område
vilket det bör vara (se markering i bifogad kartbilaga 2c)
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 förslaget till nytt
kommunalt naturreservat, Häggebergs lövskogar med följande synpunkter;
Yttranden kopplat till naturreservatsföreskrifterna;
(A) Att transportera ut hela eller delar av levande eller döda träd ur
reservatet bör kunna tillåtas om dessa inskränker på friluftslivet.
o
(A) Viss utfyllnad av lämpligt material för att torrlägga blöta partier bör
vara tillåtet kring exempelvis stigar för att underlätta
rekreationsmöjligheterna i området.
o
(A) Att anlägga en spång alternativt mindre bro vid blöta partier, med
kommunens tillåtelse, bör inte förbjudas.
o
(B) Ytterligare en eldstad/grillplats är önskvärt i området IB (kartbilaga
2c)
o
(B) Ytterligare bänkar med armstöd bör kunna placeras ut vid behov.
(B) Skyltar bör sättas upp vid stigar för att vägvisa invånare ut i naturen
men även för att hålla stigarna öppna och underlätta skötseln.
o
(B) Skyltar med tydlig hänvisning om vart det går att vända sig vid
rapportering skadegörelse och dyl.
o
(B) Värna och eventuellt vidareutveckla området "Skogsbo" nr 5 11
(Kartbilaga 2c)
• (B) Kulturlämningar bör synliggöras och tas hänsyn till
o
(B) Parkeringsmöjligheter bör innefatta flera platser, alla har inte
möjlighet att ta bussen.
o
(B) Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör tas tillvara i
den mån och på de platser det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.
o
(B) Lämpliga skyltar (entréer) bör vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning genom taktil skrift, QR ko der/inspelningar eller dyl.
-

Just
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(C) Det bör tydligt framgå att möjligheten finns att tillgodoseframtida
friluftslivutveclding med kommunens tillåtelse. Hur friluftslivet utvecklar
sig om 50-100 år är osäkert i dagsläget.
(C) Föreskrifterna bör ses över inom en 3-4 års period kopplat till de
o
aktiviteter som är tillåtna i området.
(C) Bankeryds Ridklubb är i en positiv utveckling och borde ha framtiden
o
för sig. Det innebär fler ryttare och större tryck på anläggningen.
Bankeryd som ort växer och specifik i föreningens upptagningsområde.
Det bör finnas en öppning för ett ridspår inom området längre fram.
En
cykel- och gångstig i området I är inte inom reservatets område
•
vilket det bör vara (se markering i bifogad kartbilaga 2c)
o

-

Beslutet expedieras till:
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Eva Gunnarsson, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Dag Fredriksson, kommunetolog.

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 110

Grännaberget- Ansökan om tillstånd för cykling
KFN/2016:562 809
Sammanfattning
Grännabygdens OK har anlagt mountainbikebanor och ansöker nu om formellt
tillstånd att skylta upp banorna enligt befintlig sträckning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09
Grännabygdens OK ansökan om tillstånd för cykling på Grännaberget enligt
bifogad karta på bansträckning 2016:562.
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja tillstånd för cykling på
Grännaberget på markerad mountainbikebana anlagd av Grännabygdens OK.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 bevilja tillstånd för cykling på
Grännaberget på markerad mountainbilzebana anlagd av Grännabygdens OK.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Carlsson, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Juster,sign

Tltdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 111

Medborgarförslag om "VM i parken" i samband med fotbolls-VM
2018- Remiss 2016-05-10
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunstyrelsen gällande ett förslag
om att visa fotbolls-VM 2018 i herrfotboll på storbildsskärm på lämplig
offentlig plats i kommunen.
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-01
Medborgarförslaget om 'VM i parken" i samband med fotbolls-VM.
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2016-04-27 §101
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-07-01 lämnas till kommunstyrelsen som svar på
medborgarförslaget "VM i parken". Kultur- och fritidsnämnden beaktar
medborgarförslaget i kommande budgetarbete inför VIP 2018-2020.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-07-01 lämnas till kommunstyrelsen som svar på
medborgarförslaget "VM i parken". Kultur- och fritidsnämnden beaktar
medborgarförslaget i kommande budgetarbete inför VIP 2018-2020.

-

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

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 112

Uppdrag att till kultur-och fritidsnämnden att i dialog med tekniska
nämnden och företagslivet utveckla en modell för
anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt hyressättningar till
föreningar
KFNI2015:104 800
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram på reviderade bidragsregler för
föreningslivet efter sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till om förslaget ska skickas på
remiss för att sedan kunna behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur-och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2016-07-07
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd
Bidragsöversyn 2016- behov av definition av kulturförening
Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2014-10-30 § 222
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
om de reviderade bidragsreglerna skickas på remiss till samtliga
bidragsberättigade föreningar.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Kristina Nero (V) gör tilläggsyrkandet att under rubriken Föreningar som
beviljats Föreningsbidrag till Kulturföreningar 2016 och underrubriken
Teaterförningar borde Teaterstickorna inkluderas i uppräkningen.
Carl Johan Stillström (C) gör tilläggsyrkandet att det bör tydliggöras hur
klassificeringen av lokalerna görs.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med tilläggsyrkanden från Kristina Nero (V) och Carl Johan Stillström. (C),
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Propositionsordning
Peter Jutterström ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkanden från
Kristina Nero och Carl Johan Stillström respektive föreliggande förslag och
finner tilläggen antagna.
Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget med beslutade
tillägg, samt att förslaget om de reviderade bidragsreglema skickas på remiss
till samtliga bidragsberättigade föreningar.

-

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef föreningsservice handläggare, kultur- och
ifritidsförvaltningen
Christina IForsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
Martin Pettersson Dahl avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 113

Gemensam anläggning för ljudniässigt störande sporter samt en
redogörelse för ekonomiska konsekvenser av en samlokaliseringUppdrag från kommunfullmäktige
KFN/2016:89 829
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden uppmanades att besvara uppdraget från
kommunfullmäktige (se kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-09 § 196).
Kultur- och fritidsnämnden beslut (se kultur- och fritidsnämndens protokoll
2016-03-09 § 26) besvarade inte uppdraget. Kultur- och fritidsnämnden bör
återkalla tidigare beslut och fatta ett nytt.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-09 § 196
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-03-09 § 26
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Fritidsnämndens protokoll 2014-02-20 § 25
Fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2014-01-30
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att återkalla beslut 2016-03-09 § 26
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 överlämnas som
svar på uppdraget från kommunfullmäktige daterat 2014-10-09
Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta frågan till länsnivå för vidare beredning.

-

-

-

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 godkänns som
svar på uppdraget från kommunfullmäktige daterat 2014-10-09.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 återkalla kultur- och fritidsnämndens
beslut 2016-03-09 § 26
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09 överlämnas som
svar på uppdraget från kommunfullmäktige daterat 2014-10-09
Kultur- och fritidsnämnden vill lyfta frågan till länsnivå för vidare beredning.

-

-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

JÖNKÖPINGS KOMIMIUN
Kultur- och fritidsnämnden

Reservationer
Bengt Edh (S) och Jan-Ove Lipponen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Martin Pettersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, handläggare,
kultur- och fritidsförvaltningen

Just

gn

-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

Kultur- och fritidshämnden

§

114

Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 mfl, Munksjöstaden
KFN/2016:595 214
Sammanfattning
Stadskontoret uppmanar kultur- och fritidsnämnden att lämna yttrande på
förslag till detaljplan för Örlogsmannen 5 och Osten 2 m fl Skeppsbron,
Jönköpings kommun
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-04
Kungörelse Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17 mfl, Munksj östaden
2016-07-19
Samrådshandling 2016-06-07 Detaljplan för blandstad på del av Lappen 17
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar som remissinstans att ge stöd till förslaget
med följande synpunkt;
Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att möjligheterna för aktivt kulturfritids- och friluftsliv tas med i planeringen av den nya stadsdelen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

KULTUR- OCR FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att som remissinstans att ge stöd till
förslaget med följande synpunkt;
Kultur- och fritidsnämnden förutsätter att möjligheterna för aktivt kulturfritids- och friluftsliv tas med i planeringen av den nya stadsdelen.

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret, Mattias Karlsson
Eva Gunnarsson, avdelningschef, kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen

7

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 115

Utveckling genom kultur 2017-2029 (Kulturplan)
KFN12016:583 860

Sammanfattning
För att skapa en stabil bas för den kulturella utvecklingen i Jönköpings
kommun har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram kulturplanen Utveckling
genom kultur 2017-2019. Planen syftar till att utgöra ett visionsdokument som
fungerar som en bas för framtida verksamhetsplaner för de i planen olika
kulturella delområdena. Kultur- och fritidsförvaltningen söker kultur- och
fritidsnämndens godkännande för det första utkastet till kulturplan, för att
därefter kunna skicka ut planen på remissrunda bland berörda instanser.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-06.
Kulturplanen Utveckling genom kultur 2017-2029, version 2016-07-06.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
till kulturplan skickas till berörda remissinstanser.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 godkänna förslaget, samt att förslaget
till kulturplan skickas till berörda remissinstanser.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecidare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Remissinstanser
Eva Gunnarsson, avdelningschef kvalitet- och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESIPROTOKOLL
2016-09-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 116
Kommunbidrag till studieförbund 2016

KFN12016:596 805

Sammanfattning
En beräkning av fördelning av kommunbidrag till studieförbunden överlämnas.
Beräkningen baseras på regler antagna av kulturnämnden 2013-12-11 § 150
och kommunfullmäktige 2014-01-30 § 12 samt på det förtydligande av
regelsystemet som kulturnämnden fattade beslut om 2014-09-17 § 137. Det
totala anslaget till studieförbunden 2016 är 4 880 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-09
Bilaga 1: Beräkning av kommunbidrag till studieförbund 2016, daterad 201608-09.
Bilaga 2: Gällande regler för kommunbidrag till studieförbund.
Bilaga 3: Respektive. studieförbunds verksamhetsberättelse för Jönköpings
kommun 2015 och ekonomiska redovisning för Jönköpings kommun 2015 för
de studieförbund som föreslås beviljas kommunbidrag.
Bilaga 4: Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt Östras ansökan om
kommunbidrag till studieförbund med samtliga inlämnade handlingar.
Bilaga 5: Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syds ansökan om
kommunbidrag till studieförbund med samtliga inlämnade handlingar.
Bilaga 6: Statistik studieförbund med sammanställning av antal studietimmar
och kulturprogram relaterat till bidragstilldelning i Jönköpings kommun 2015,
daterad 2016-08-08.
Bilaga 7: Statistik studieförbund med deltagarantal i studiecirldar/annan
gruppverksamhet för respektive ålderskategori i Jönköpings kommun 2015,
daterad 2016-08-08.
-

-

-

-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
Grundbidrag för 2016 och 2017 beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2014

-

och 2015.

Kommunbidrag till studieförbunden 2016 fördelas enligt nedan.
Ansökan från Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt Östra avslås.
Ansökan från Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syd
-

-

-

avslås.

Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Utbetalning till Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Jönköping och
NBV Jönköpings län -avdelning Jönköpings län sker när komplettering av
resultatrapport för Jönköpings kommun ---skickats in till kultur- och
fritidsnämndens diarium.
Statistik studieförbund 2015 läggs till handlingarna.

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Mikael Rydberg (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Atman Efrem (5) ersätter som beslutande i ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
Grundbidrag för 2016 och 2017 beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2014
och 2015.
Kommunbidrag till studieförbunden 2016 fördelas enligt nedan.
Ansökan från Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt Östra avslås.
Ansökan från Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syd
avslås.
Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Utbetalning till Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Jönköping och
NBV Jönköpings län avdelning Jönköpings län sker nr komplettering av
resultatrapport för Jönköpings kommun skickats in till kultur- och
fritidsnämndens diarium.
Statistik studieförbund 2015 läggs till handlingarna
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Sökande studieförbund
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storck, tf avdelningschef bibliotek och kultur, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkaflde
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-09-08

§ 117

Österängens konsthall- Ansökan om bidrag till utställningen 201705-06--2017-06-18
KFTh'T/2016:540 805

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till en ansökan om 50 tkr i
utställningsbidrag gällande en utställning som kommer att pågå mellan den 6
maj-18 juni 2017. Österängens konsthall hade för avsikt att genomföra
utställningen under 2016 men utställningen blev uppskjuten till maj 2017.
Beslutsunderlag
Ansökan utställningsbidrag från Österängens konsthall
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-09-03 § 121
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-03-09 § 32
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett stöd på 50 tkr i utställningsbidrag till
Österängens Konsthall för utställningen med Carolina Falkholt.
Vid alla informations-, försäljnings, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
—Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal arrangemang,
könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn, ungdom och
vuxna), antal samarbetspartners
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Redovisning med projektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet samt
kopia på annons, affisch och liknande ska vara kultur- och fritidsnämndens
diarium tillhanda senast 2017-08-18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsbeloppet kan komma att
ändras om intentioner och genomförande inte överensstämmer med
projektansökan.
-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-08

Atman Efrem (S) ersätter som beslutande i ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft bevilja ett stöd på 50 tkr i
utställningsbidrag till Österängens Konsthall för utställningen med Carolina

-

Falkholt.
Vid alla informations-, försäljnings, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal arrangemang,
könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn, ungdom och
vuxna), antal samarbetspartners
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Redovisning med proj ektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet samt
kopia på annons, affisch och liknande ska vara kultur- och fritidsnämndens
diarium tillhanda senast 2017-08-18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragsbeloppet kan komma aft
ändras om intentioner och genomförande inte överensstämmer med
projektansökan.

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Österängens konsthall
Asa Storck, tf. avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fi'itidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-.08

§ 118

Filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati-Ansökan om
fortsatt stöd
KFN/2016;600 864
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tidigare sökt stöd till filmpedagogiskt
projekt med fokus på demokrati. Förvaltningen beviljades 200 tkr för år 2015
och 200 tkr för år 2016. Dessa medel bekostar bland annat en
projektanställning för en film- och mediepedagog. Aktuell ansökan avser år tre
i utvecklingen av skolbioverksamheten. Ambitionen är att under år 2017
upprätthålla och utveckla den flimpedagogiska verksamhet som kultur- och
fritidsförvaltningen har inlett under år 2015 och 2016. Målet är också att utöka
den demokratiska aspekten för arbete med nyanlända barn och unga, samt
inleda ett pilotprojekt för en framtida medieverkstad. Förvaltningen avser även
att fortsätta arbetet med fortbildning för pedagoger.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08
Bilaga: Ansökan om projektmedel till Svenska Filminstitutet
Redovisning av stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om fortsatt stöd
till flimpedagogiskt projekt med fokus på demokrati till Svenska Filminstitutet,

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-08-29.

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 godkänna ansökan om fortsatt stöd
till flimpedagogiskt projekt med fokus på demokrati till Svenska Filminstitutet.
-

Beslutet expedieras till.Malin Cramer, kultursekreterare film, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storck, tf avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justerandes sign
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§ 119

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Professionell idrott-Idrott som motor för regional utveckling

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet eller ersättare för presidiet
deltar i konferensen Professionell idrott-Idrott som motor för regional
utveckling den 3 oktober 2016. Eber Fransson (S) ersätter Henrik Andersson.

-

2) SKL Kulturkonferens 2016- Gör det möjligt

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet eller ersättare för presidiet
deltar i SXL Kulturkonferens 2016- Gör det möjligt i Skövde.

-
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§ 120

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Just _ap
randa

n
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