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Plats och tid E-poset stadsbiblioteket, kl 13:15 – 18:10  

Beslutande Hans Hellström (M), ordf.    

Björn Johansson (M)till kl 16.45 §1-26,  

Hans-Olof Görenbrandt (M) ers. MB (M) 

Mattias Oscarsson (KD)fr kl 13.25-kl 17.30 

§1-28,  

Karin Hannus (KD)1:e vice ordf. 

Carl Johan Stillström (C) 

Jan-Ove Lipponen (SD) 

Henrik Andersson (S) 2:e vice ordf. 

Eva Swedberg (S) 

Mikael Rydberg (S) 

Ann-Marie Helmersson (S) 

Bengt Edh (S), kl 16.15 §1-18 

Ulla Hultberg (MP) 

 

 

 

Övriga närvarande Christina Melle (M), ordinarie §27-32 

Simon Löfgren (KD), ordinarie §29-32 

Axel Lindqvist (C) 

Tim Nilsson (L) 

Annika Johansson (S), ordinarie §19-32 

Atman Efrem (S) till kl 16.45 

Eber Fransson (S) 

Linda Vestman (S) 

Kristina Nero (V) 

Ylva-Britt Söderström (SD) fr.kl 13.40 

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör 

Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och 

utveckling 

Johan Gärskog, avdelningschef kultur och 

bibliotek 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och 

förening 

Anette Almquist, avdelningschef administration 

Martin Funck, enhetschef föreningsservice 

Filip Zezovski Lind, konstintendent 

Anna Johansson, nämndsekreterare 

Carl-Gustaf Tollén, Destination Jönköping 

 
Utses att justera Eva Swedberg (S)  

Justeringens plats och tid Huskvarna stadshus Paragrafer  §1 -§32  

Underskrifter Sekreterare   

  Anna Johansson  

 Ordförande   
  Hans Hellström (M)  

 Justerande   
 Eva Swedberg (S) 

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

Organ Kultur- och fritidsnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-01-24 
 

Datum för anslags uppsättande 2018- Datum för anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna, Huskvarna stadshus 

Underskrift   
Namnförtydligande Marianne Id  
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§1  

Eventuell justering av dagordningen 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista fastslås med 

tillägg av följande informationer under övrig fråga;  

Mazar Alijevski informerar om branden i båthusen, vilket medförde att 

förvaltningens flottar förstördes.  

 

Johan Gärskog informerar om Tenhults biblioteks öppettider. 

 

Henrik Andersson (S) ställer en fråga om Kulturskolan.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista 

fastslås med tillägg av följande informationer under övrig fråga.  

Mazar Alijevski informerar om branden båthusen, vilket medförde att 

förvaltningens flottar förstördes.  

 

Johan Gärskog informerar om Tenhults biblioteks öppettider. 

 

Henrik Andersson (S) ställer en fråga om Kulturskolan.  
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§ 2 

Informationsärende 
 

Martin Funck och Carl-Gustaf Tollén informerar om kommande arrangemang 

under 2018 och den samverkan som finns mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen och Destination Jönköping. En presentation av de positiva 

effekterna för besöksmålet Jönköping som de större arrangemangen som till 

exempel EM i mountainbike, SM i rodd och Ironman 70.3, medförde under 

2017.  

 

Filip Zezovski Lind informerar om vård och underhållsplan för kommunens 

offentliga konst. Det har gjorts en inventering om vilka åtgärdsbehov som 

finns. Presidiet planerar att bjuda in tekniska nämndens presidium för att 

diskutera kommande underhåll. 

 

Filip informerar även om en eventuell placering av en kommunal konsthall. 

 

Kurser, konferenser och förrättningar 

Hans Hellström (M), Mazar Alijevski och idrottsalliansen har besökt 

Racketcentrum och haft möte med generalsekreteraren för Riksidrottsförbundet 

och SISU Idrottsutbildarna Stefan Bergh och diskuterat idrottspolitiska frågor 

(2018-01-17). 

 

Carl Johan Stillström (C), Ulla Hultberg (MP) och Björn Johansson (M) har 

deltagit i gestaltningsgruppens möte gällande Rosenlunds förskola (2018-01-

23). 

 

Henrik Andersson (S), Hans Hellström (M) och Karin Hannus (KD) har 

deltagit i möte angående tillsättning av kultur- och fritidsdirektör (2017-12-19). 

Hans Hellström och Karin Hannus deltog i ytterligare ett möte (2018-01-02). 

 

Eber Fransson (S) och Henrik Andersson (S) deltog i invigning av Viktor 

Rydbergs museum i arkivhuset (2017-12-18). 
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§ 3 

Meddelande 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-12-05—

2018-01-11 läggs till handlingarna.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden 

2017-12-05—2018-01-11 läggs till handlingarna. 
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§ 4 

Delegationsbeslut 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-12-

05—2018-01-16 godkänns.  

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut 

2017-12-05—2018-01-16 godkänns.  
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§ 5 

Verksamhetsplan 2018 
KFN/2017:283   049 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna förslag till 

verksamhetsplan 2018 och internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11  

Verksamhetsplan 2018 för kultur- och fritidsförvaltningen  

Internkontrollplan 2018 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2018. 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan 

 

MBL-behandling 
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2018. 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Anette Almquist, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen  

Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och utveckling 

Kommunstyrelsens diarium  

Marie Drugge ekonom stadskontoret 

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN 

Kultur- och fritidsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-01-24  

8   

 

 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 
§ 6 

Yttrande över remissen Grön handlingsplan 2018-2022 
KFN/2017:736   430 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit ombedd att tycka till om en regional 

Grön handlingsplan. Denna handlingsplan väver samman uppdragen att arbeta 

med miljökvalitetsmålen, regeringens friluftspolitik och grön infrastruktur. 

 

Syftet är att nå en hållbar samhällsutveckling. Handlingsplanen föreslår 35 

åtgärder varav 13 berör kommunen och 6 berör kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområden. Jönköpings kommun har varit delaktig i de arbetsgrupper som 

tagit fram åtgärderna vilket gör att de per automatik dockar an till bland annat 

”Plan för friluftsliv 2018-2023”. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-29 

Regional plan för Jönköpings län 2018-2022 

Bilaga 1; se bifogad svarsfil 

Bilaga 2; Plan för friluftsliv 2018-2023 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2017-12-14 med 

bifogad svarsfil överlämnas som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2017-12-14 med 

bifogad svarsfil överlämnas som nämndens yttrande till kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens diarium 

Lisa Bergström, friluftslivstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 7 

Medborgarförslag om flytbrygga i Vättern - Remiss 
KFN/2017:690   809 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in till Jönköpings kommun angående 

önskemål om att anlägga en flytbrygga vid vätterstranden. Förslaget är att en 

lämplig placering borde vara i den östra delen av vätterstranden i höjd med 

lekplatsen/gräsytorna vid Restaurang Sjön. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-29 

Bilaga 1 Protokollsutdrag kf §229 Medborgarförslag om flytbrygga i Vättern 

Bilaga 2; Plan för friluftsliv 2018-2023 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2017-12-29 

överlämnas som kultur- och fritidsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Eva Swedberg (S) framför S och MP:s tilläggsyrkande om att hänsyn ska tas 

till motionens intentioner. 

 

Hans Hellström (M) framför att alliansen tillstyrker yrkandet.  

Propositionsordning 

Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP:s tilläggsyrkande 

respektive föreliggande förslag och finner tilläggsyrkandet antaget 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2017-12-29 

överlämnas som kultur- och fritidsnämndens yttrande till kommunstyrelsen 

med tillägget att hänsyn ska tas till motionens intentioner.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Dag Fredriksson, kommunekolog  

Anders Strandh, kommunens skogsförvaltare 
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Daniel Håkansson, avdelningschef tekniska kontoret  

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 8 

Medborgarförslag om träningsbassäng för funktionsnedsatta på 

Rosenlundsbadet 
KFN/2017:676   809 

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att det finns ett stort behov av en 

träningsbassäng för personer med svåra rörelsehinder. De har ofta mycket 

begränsade möjligheter att träna och motionera. Då Rosenlundsbadet ska 

renoveras alternativ byggas nytt, är det ett lämpligt tillfälle att bygga bassäng 

och omklädningsrum som passar dessa personer med svåra rörelsehinder. 

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-26 

Protokollsutdrag kf §229 Medborgarförslag om träningsbassäng för 

funktionsnedsatta på Rosenlundsbadet. 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden  

– Kultur och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget ska anses 

besvarat, på så sätt att vid renovering alt. vid nybyggnation av 

Rosenlundsbadet ska berörda tjänstemän och i den mån det behövs expertis 

konsulteras, för att tillgodose tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning där. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget ska anses 

besvarat, på så sätt att vid renovering alt. vid nybyggnation av 

Rosenlundsbadet ska berörda tjänstemän och i den mån det behövs expertis 

konsulteras, för att tillgodose tillgängligheten för personer med 

funktionsnedsättning där. 

 

Beslutet expedieras till: 

Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef Rosenlundsbadet, Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Anne Sundberg, Samordnare personer med funktionsnedsättning, jämställdhet 

och miljö, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, Avdelningschef Idrott och förening   

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 9 

Motion om Barnens trädgård i Rosenlunds herrgårdspark Remiss 
KFN/2017:578   809 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har ombetts lämna yttrande över motionen om 

Barnens trädgård i Rosenlunds herrgårdspark (Ks/2017:337) till 

kommunstyrelsens diarium senast 2018-01-12. 

 

Motionens förslag om en lekpark som är formulerad enligt barnperspektivet 

och därmed gör parken vid Rosenlunds herrgård mer attraktiv till barnfamiljer 

är i linje med utvecklandet av en barnvänlig kommun, men placeringen i en 

historisk parkmiljö går emot de planer som finns att återskapa den historiska 

trädgården vid Rosenlunds herrgård.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 Motion om 

Barnens trädgård i Rosenlunds herrgårdspark 

Motion om Barnens trädgård i Rosenlunds herrgårdspark (Ks/2017:337) – 

2017-09-12 

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2018-01-11 lämnas som svar över motionen om Barnens 

trädgård i Rosenlunds herrgårdspark. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Mikael Rydberg (S) framför S och MP:s yrkande om återremittering för 

ytterligare utredning. 

 

Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande om bifall till kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 

S,V och MP anser att motionärens intentioner är bra. Lärande lekmiljöer kan 

med stor nytta förenas med kulturmiljöer. Dock anser vi att de kulturvärden 

som skall lyftas fram i anslutning till Rosenlunds Herrgård bör vara primära. 

De lekmiljöer som föreslås kan med fördel istället planeras i samband med den 

förskola som nu föreslås i anslutning till området.  
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Propositionsordning 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 

proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut respektive S 

och MP:s yrkande om återremittering för ytterligare utredning och finner det 

förstnämnda antaget.  

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja röst för bifall till alliansens yrkande om bifall till kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till S och MP:s yrkande om återremittering för ytterligare 

utredning i ärendet.  

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Omröstningsresultat: 

 

Ledamot:  Ja  Nej Avstår 

Hans Hellström (M) Ja 

Björn Johansson (M) Ja 

Hans-Olof Görebrant (M) Ja 

Mattias Oscarsson (KD) Ja 

Karin Hannus (KD) Ja 

Carl Johan Stillström (C) Ja 

Henrik Andersson(S)   Nej 

Eva Swedberg (S)   Nej 

Mikael Rydberg   Nej 

Ann-Marie Helmersson (S)  Nej 

Bengt Edh (S)   Nej 

Ulla Hultberg (MP)   Nej 

Jan-Ove Lipponen (SD) Ja   

 

Summa:  7  6 

 

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej-röster bifallit 

alliansens förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2018-01-11 lämnas som svar över motionen om Barnens 

trädgård i Rosenlunds herrgårdspark. 

 

Reservationer 
S och MP reserverar sig till förmån för det egna förslaget. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens diarium 

Handläggare Kari Ruokola 
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§ 10 

Yttrande angående byggnadsminnesförklaring av 

Tändsticksområdet inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 

1 och väster 1:16 
KFN/2017:872   809 

Sammanfattning 

Den 25 oktober 2016 mottog Länsstyrelsen ansökan om 

byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet i Jönköping. Efter genomförd 

byggnadsminnesutredning har förslag till skyddsföreskrifter upprättats. Det är 

Länsstyrelsens bedömning att skyddsföreskrifterna inte är av sådan 

beskaffenhet att de kan utgöra grund för ersättning. 

 

Jönköpings kommuns kommunstyrelse ger kultur- och fritidsnämnden 

möjligheten att yttra sig i ärendet. Yttrandet ska vara kommunstyrelsens 

diarium tillhanda senast 2018-02-12. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11 Yttrande 

angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet inom fastigheterna 

Jönköpings tändsticksfabrik 1 och väster 1:16  

Yttrande 2017-12-22 angående byggnadsminnesförklaring av 

Tändsticksområdet inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och väster 

1:16 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden stöder Länsstyrelsens förslag till 

skyddsföreskrifter angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet 

inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1.16 i Jönköpings 

kommun och län. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stödja Länsstyrelsens förslag till 

skyddsföreskrifter angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet 

inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1.16 i Jönköpings 

kommun och län. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens diarium 

Kari Ruokola, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 11 

Medborgarförslag om framtida användning av Gamla Idrottshuset i 

Huskvarna 
KFN/2017:677   809 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om hur gamla idrottshuset i Huskvarna 

(GIH) kan utvecklas när den nya fullstora gymnastikhallen står klar hösten 

2018. Personen som har lämnat medborgarförslaget föreslår att GIH utrustas 

för att möta det behov som finns för motorisk träning såsom freerunning, 

parkour med mera. Dessutom föreslås de lokaler som blir tomma när 

fritidsgården Ankaret flyttar till Smedbyn göras om till föreningslokaler. 

Hennes önskan om fler föreningslokaler är redan verkställd. Nya hyresgäster i 

anläggningen blir Forum basket och Albanska föreningen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20 

Protokollsutdrag kf § 229 Medborgarförslag: Framtida användning av Gamla 

Idrottshuset Huskvarna 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget om framtida 

användning av gamla idrottshuset i Huskvarna ska anses besvarat. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medborgarförslaget om framtida 

användning av gamla idrottshuset i Huskvarna ska anses besvarat. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Peter Hagström, enhetschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 12 

Motion om att organisera kommuner som formell motpart till 

Svenska Fotbollsförbundet och dess krav - Remiss 
KFN/2017:689   809 

Sammanfattning 

Mats Weidman (MP) påtalar i motion 2017-09-19 att det inte är rimligt att 

Svenska fotbollförbundet ensamt och ensidigt tar fram kravkriterier för hur 

fotbollsarenor ska vara utrustade i vårt land när det i huvudsak är respektive 

elitklubbs hemkommuner som står för finansieringen. Sammanfattningsvis 

föreslås kommunfullmäktige besluta följande:  

Jönköpings kommun tar initiativ till ett samarbete med andra kommuner  

för att organisera en formell motpart till Svenska Fotbollförbundet gällande 

framtagandet av krav på fotbollsarenor.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har blivit remitterade ärendet och svar ska lämnas 

till kommunstyrelsens diarium 2018-02-13. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-21 

Kf 2017-09-28 § 228 Motion om att organisera kommuner som formell 

motpart till Svenska Fotbollsförbundet 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över motion om att organisera 

kommuner som formell motpart till Svenska Fotbollsförbundet och dess krav. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över motion om att organisera 

kommuner som formell motpart till Svenska Fotbollsförbundet och dess krav. 
 
 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsens diarium 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 
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§ 13 

Motion om att riva upp arenabeslutet och utveckla Stadsparksvallen 

Remiss 
KFN/2017:841   826 

Sammanfattning 

Andreas Sturesson, Simon Rundqvist och Margareta Strömberg, för den 

kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, konstaterar i motion 2017-11-

08 att det nu snart gått nio månader sedan kommunfullmäktige beslutade att 

kommunen ska bygga en fotbollsarena på Jordbron. Motionärerna anser att 

beslutet är ekonomiskt orimligt och oansvarigt. Mot bakgrund av vad som 

anförs i motionen föreslås kommunfullmäktige besluta:  

• Att riva upp kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 10.  

• Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppgift att påbörja detaljplanearbete i syfte 

att utveckla Stadsparksvallen till allsvensk standard.  

• Att ge kommunstyrelsen i uppgift att i samverkan med tekniska nämnden, 

stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden projektera en 

utveckling av Stadsparksvallen till allsvensk standard. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har nu att besvara en remiss till kommunstyrelsen. 

Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har också blivit remitterade 

ärendet. Svarstiden är satt till 2018-02-12. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 280 Motion om att riva upp 

arenabeslutet och utveckla Stadsparksvallen 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-26 § 10 Återrapportering för arena vid 

Jordbron samt nya uppdrag för uppförande av fotbollsarena med tillhörande 

handlingar 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-21 § 252 Ny arena för fotboll samt viss 

upprustning av Stadsparksvallen med tillhörande handlingar 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över motionen om att riva upp 

arenabeslutet och utveckla Stadsparksvallen.  

 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 
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Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över motion om att riva upp 

arenabeslutet och utveckla Stadsparksvallen.  

Reservation 

SD reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Martin Gårlin, handläggare, avdelningschef idrott och förening, kultur-  

och fritidsförvaltningen  

Kommunstyrelsens diarium 
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§ 14 

Upprustning av idrottsanläggningar- Årligt anslag 
KFN/2017:283   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 av idrottsanläggningar används till 

anläggningsytor som exempelvis fotbollsplaner, bevattningar, staket, 

parkeringsytor, brandlarm, datanät, belysningsstolpar mm. Kultur- och 

fritidsnämnden har att ta ställning och godkänna det årliga anslaget av 

upprustning av idrottsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-21  

Investeringsbudget upprustning av idrottsanläggningar 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det årliga anslaget gällande  

2018 för upprustning av idrottsanläggningar enligt bilaga. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna det årliga anslaget gällande  

2018 för upprustning av idrottsanläggningar enligt bilaga. 
 
 

Beslutet expedieras till: 

Martin Gårlin, handläggare, avdelningschef idrott och förening, kultur-  

och fritidsförvaltningen  

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 15 

Fördelning av ökat bidrag till idrotts- och fritidsföreningar med 

barn- och ungdomsverksamhet 
KFN/2018:17   809 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att till 2018 stärka bidragen till föreningar 

med barn- och ungdomsverksamhet med 5 mnkr årligen, varav idrotts- och 

fritidssidan kommer att fördela 4,65 mnkr. Tillskottet kommer att hanteras 

inom befintliga bidrag och stärka upp de bidrag som föreningslivet har störst 

behov av. Fördelningen av bidragen har gjorts enligt följande för 2018:  

 

Aktivitetsbidrag-förstärkning med 2,6 mnkr (nuvarande budget 8,6 mnkr) 

Stort investeringsbidrag-förstärkning med 1,1 mnkr (nuvarande budget 3 

mnkr) 

Litet investeringsbidrag-förstärkning med 750 tkr (nuvarande budget 500 tkr) 

Utvecklingsbidrag-förstärkning med 200 tkr (nuvarande budget 400 tkr) 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidragen enligt kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag.   

– Kultur -och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får 

delegation på att kommande år fördela det extra bidraget utifrån de behov som 

finns i föreningslivet. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela bidragen enligt kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag.   

– Kultur -och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får 

delegation på att kommande år fördela det extra bidraget utifrån de behov som 

finns i föreningslivet. 
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Beslutet expedieras till.-  

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen  

Martin Funck, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen  

Carina Karlzon, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen  

Maria Carlsson, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen  

Idriz Bytyci, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen  

Pirre Oksanen, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 16 

Prissättning lokaler-Översyn taxor 
KFN/2016:683   806 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-11-16 att anta nya taxor och 

avgifter för kommunala anläggningar inom nämndens ansvarsområde. I det 

beslutade dokumentet placerades privatskolor i kundkategori 4 (företag och 

näringsidkande verksamhet). En privatskola har efter att de nya taxorna 

publicerats reagerat på att privatskolor hamnar i kundkategori 4, man anser att 

privatskolor ska finnas i samma kategori som övrig kommunal verksamhet 

enligt likabehandlingsprincipen.  

 

Enligt Lars-Åke Svensson, kommunens juristchef, lyder friskolor under 

skollagen och bör inte särbehandlas i prissättningen enligt 

likabehandlingsprincipen. Med anledning av detta föreslår nu förvaltningen att 

revidera tidigare beslutat dokument och placera privatskolor i kundkategori 1 

istället för kundkategori 4, detta gäller dock endast under skoltid (08.00-16.00), 

övrig tid som privatskolor bokar tillämpas taxa för kundkategori 4. Föreslagen 

förändring innebär en minskad intäkt med ca: 100 tkr för förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Prissättning lokaler – Översyn 

taxor KFN/2016:683 806 

Bilaga reviderat dokument. Taxor – prislista för planer, hallar, simhallar, 

isbanor, lokaler och material. 

Förslag till Kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta privatskolor från kundkategori 

4 till kundkategori 1 i dokumentet Taxor 2018 – Prislista för planer, hallar, 

simhallar, isbanor, lokaler och material. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta privatskolor från kundkategori 

4 till kundkategori 1 i dokumentet Taxor 2018 – Prislista för planer, hallar, 

simhallar, isbanor, lokaler och material. 
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Beslutet expedieras till: 

Jan Johansson, bokningsansvarig, kultur- och fritidsförvaltningen 

Karl-Magnus Lindgren, bokningskonsulent, kultur- och fritidsförvaltningen 

Erik Tomth, bokningsadministratör, kultur- och fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 
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§ 17 

Detaljplan för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl. 
KFN/2017:868   214 

Sammanfattning 

Detaljplanens genomförande möjliggör att en fotbollsarena kan uppföras på 

nuvarande Jordbrovallen. Anläggningen inhyser idag ett antal byggnader 

innehållandes förråd, omklädningsrum och kansli samt fem 11-mannaplaner 

och en 7-mannaplan. Detaljplanen möjliggör även två nya träningsplaner 

nordost om arenan, som en ren ersättning till de planer som tas i anspråk av en 

fotbollsarena.   

 

Kultur- och fritidsnämnden har nu möjlighet att lämna synpunkter om 

detaljplanen till stadsbyggnadsnämnden med sista svarsdag 2018-01-24. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-21 

Detaljplan för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl. 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över detaljplan för 

idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl.  

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar över detaljplan för 

idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl.  

Reservationer 

KD reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Stadsbyggnadskontorets diarium 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 
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§ 18 

Stickans Kamratstöd med ansökan om bidrag till verksamhet 2018 
KFN/2018:11   805 

Sammanfattning 

IOGT-NTO 6457 Stickan ansöker om 256 700 kr för 2018 till lokalhyra för 

träffpunkten på Östra Storgatan 85 D i Jönköping, Stickans Stickcafé, Stickans 

matlagning samt för Stickans kamratstödsverksamhet. Föreningen bildades 

2010-02-15 (efterträdare till lokalföreningen KRIS). 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Bilaga 1. IOGT-NTO 6457 Stickan med ansökan om bidrag till verksamhet 

2018, 2018-01-02 

Bilaga 2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att IOGT-NTO 6457 Stickan beviljas 

bidrag till verksamhet för 2018 med 96 600 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att IOGT-NTO 6457 Stickan beviljas 

bidrag till verksamhet för 2018 med 96 600 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget 
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Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

IOGT-NTO 6457 Stickan 

Jovo Djukic, ekonom, kultur-och fritidsförvaltningen 
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§ 19 

RFHL med ansökan om bidrag till verksamhet 2018 
KFN/2017:824   805 

Sammanfattning 

RFHL(Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) i 

Jönköping har ansökt om verksamhetsbidrag med 100 000 kr. Bidraget ska dels 

möjliggöra insatser i form av stöd, hjälp och råd till personer med 

beroende/missbruk och även till deras anhöriga. Dels informationsinsatser till 

socialtjänstens verksamheter. Ansökan behandlas numera av kultur- och 

fritidsförvaltningen efter övertagande från socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-29 

Bilaga 1. RFHL Jönköping med ansökan om bidrag för 2018, 2017-12-07 

Bilaga 2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar. 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att RFHL beviljas 

verksamhetsbidrag för 2018 med 80 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att RFHL beviljas verksamhetsbidrag för 

2018 med 80 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 
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bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende) 
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§ 20 

SPH med ansökan om bidrag till hyres- och elkostnad 2018 
KFN/2017:820   805 

Sammanfattning 

Social och Psykisk Hälsa, SPH ansöker om bidrag till hyres- och elkostnader 

för 2018 med 82 016 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-13 

Bilaga 1 SPH:s ansökan om bidrag till hyres- och elkostnader för 2018, 2017-

12-01 

Bilaga 2 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att SPH beviljas bidrag för tiden 2018-

01-01 till 2018-12-31 med 82 016 kronor för lokalhyra och el. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att SPH beviljas bidrag för tiden 2018-

01-01 till 2018-12-31 med 82 016 kronor för lokalhyra och el. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 
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Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

Föreningen SPH, Social och Psykisk hälsa 
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§ 21 

Sällskapet Länkarna i Huskvarna med ansökan om bidrag till 

verksamhet för 2018 
KFN/2017:807   805 

Sammanfattning 

Det Fria Sällskapet Länkarna i Huskvarna har ansökt om bidrag med 50 000 kr 

avsett för deltagande i riksträffar, sambandsmöten med Smålands Länkråd och 

verksamhet. Rubricerat bidrag har tidigare ansökts hos socialförvaltningen. 

Bidrag till den kontinuerliga verksamheten ansöker föreningen från kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 

Bilaga 1 Det Fria Sällskapet Länkarna i Huskvarnas med ansökan om bidrag 

till verksamhet, nationella och regionala möten 2018, 2017-12-01 

Bilaga 2 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring av 

kommunens bidragsgivning till föreningar. 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Det Fria Sällskapet Länkarna i 

Huskvarna beviljas bidrag till riksträffar, sambandsmöten med Smålands 

Länkråd och verksamhet för 2018 med 50 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 

 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Det Fria Sällskapet Länkarna i 

Huskvarna beviljas bidrag till riksträffar, sambandsmöten med Smålands 

Länkråd och verksamhet för 2018 med 50 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 
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– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

Det Fria Sällskapet Länkarna i Huskvarna 
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§ 22 

Sällskapet Länkarna Jönköping 01 med ansökan om bidrag till 

verksamhet för 2018 
KFN/2017:813   805 

Sammanfattning 

Det Fria Sällskapet Länkarna Jönköping 01 har ansökt om bidrag med 40 000 

kronor avsett för deltagande i riksträffar, sambandsmöten med Smålands 

Länkråd och verksamhet. Rubricerat bidrag har tidigare ansökts hos 

socialförvaltningen. Aktivitets- och driftbidrag till den kontinuerliga 

verksamheten ansöker föreningen sedan tidigare från kultur- och 

fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 

Bilaga 1. Det Fria Sällskapet Länkarnas Jönköping 01 ansökan om bidrag till 

verksamhet, nationella och regionala möten 2018, 2017-12-06 

Bilaga 2. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar. 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Det Fria Sällskapet Länkarna 

Jönköping 01 beviljas bidrag till riksträffar, sambandsmöten med Smålands 

Länkråd och verksamhet för 2018 med 40 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Det Fria Sällskapet Länkarna 

Jönköping 01 beviljas bidrag till riksträffar, sambandsmöten med Smålands 

Länkråd och verksamhet för 2018 med 40 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 
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– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

Det Fria Sällskapet Länkarna 01 
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§ 23 

Frälsningsarmén med ansökan om bidrag till socialt arbete 2018 
KFN/2017:877   049 

Sammanfattning 

Frälsningsarmén ansöker om bidrag för sitt sociala arbete med 250 000 kr för 

2018. Frälsningsarmén är en internationell rörelse och finns i 127 länder. Ett 

evangeliskt trossamfund inom den kristna kyrkan. Frälsningsarmen bedriver 

olika verksamheter för att stödja människor i utsatthet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 

Bilaga 1. Frälsningsarméns med ansökan om bidrag till socialt arbete 2018, 

2017-12-29 

Bilaga 2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Frälsningsarmén beviljas bidrag för 

2018 med 190 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Frälsningsarmén beviljas bidrag för 

2018 med 190 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 
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Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

Frälsningsarmén 
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§ 24 

Brottsofferjouren med ansöker om bidrag till verksamhet 2018 
KFN/2017:556   805 

Sammanfattning 

Brottsofferjouren (BOJ) ansöker om bidrag till verksamhet för 2018 med 

270 000 kronor, motsvarande 2 kronor/kommuninvånare. Ansökan omfattar 

stödpersons-, vittnesstödsverksamheten, grund- och fortbildning och 

verksamheten vid Jönköping University. Ansökan behandlas numera av kultur- 

och fritidsnämnden efter övertagande från socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-28 

Bilaga 1. BOJ:s ansökan om bidrag till verksamhet 2018, 2017-08-31 

Bilaga 2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar. 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att BOJ:s ansökan om bidrag till 

verksamhet 2018 beviljas med 270 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget trots att invånarantalet i kommunen har ökat. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att BOJ:s ansökan om bidrag till 

verksamhet 2018 beviljas med 270 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget trots att invånarantalet i kommunen har ökat. 
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Beslutet expedieras till: 

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

Brottsofferjouren (BOJ) 
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§ 25 

LP-kontakten i Jönköping med ansökan om bidrag till verksamhet 

för 2018 
KFN/2017:771   805 

Sammanfattning 

LP-kontakten i Jönköping har ansökt om bidrag till socialt arbete med 150 000 

kronor för 2018 på uppdrag av Pingstförsamlingarna i Jönköping, Huskvarna, 

Bankeryd, Tenhult och Lekeryd. Bidraget ska möjliggöra insatser i form av 

stöd och hjälp i olika former på kristen grund för personer med en social 

utsatthet och med en beroendeproblematik. LP-kontakten arbetar även med att 

stärka det förebyggande arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-03 

Bilaga 1 LP-kontakten i Jönköping med ansökan om bidrag till socialt arbete 

för 2018, 2017-11-17 

Bilaga 2 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2017-01-26 § 12, Förändring 

av kommunens bidragsgivning till föreningar 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att LP-kontakten beviljas bidrag till 

verksamhet 2018 med 140 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 

– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att LP-kontakten beviljas bidrag till 

verksamhet 2018 med 140 000 kronor. 

– Bidrag utbetalas med 50 % efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden. 

Resterande bidrag utbetalas när föreningen genomfört årsmöte och redovisat 

årsmöteshandlingar för 2017 samt verksamhetsplan och budget för 2018. 
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– Bidraget täcks inom ramen för de medel som överförts till kultur- och 

fritidsförvaltningen från socialförvaltningen i samband med övertagande av 

bidragsgivning till rubricerad förening. Därmed medges ingen höjning av 

bidraget. 
 

Beslutet expedieras till:  

Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen 

LP-kontakten i Jönköping 
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§ 26 

Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens hyresbidrag för 

kulturföreningar som önskar hyra Jönköpings Teater 
KFN/2018:18   805 

Sammanfattning  

Från och med 2018-01-01 har Destination Jönköping tagit över drifts- och 

lokalansvaret för Jönköpings teater. I kulturproduktions internbudget för 2018 

finns 500 tkr anslaget för att subventionera kulturföreningar som önskar hyra 

teatern. För att kunna fördela dessa medel med transparens och tydlighet 

gentemot föreningslivet föreslås kultur- och fritidsnämnden besluta om 

riktlinjer för detta bidrag enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Beslutsunderlag  

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08  

Bilaga 1 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-03-15 § 61 Bilaga 2 Bilaga 

till tjänsteskrivelse 2018-01-08  

Förslag till kultur-och fritidsnämnden  

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upprättat förslag till riktlinjer för 

kultur-och fritidsnämndens hyresbidrag för kulturföreningar som önskar hyra 

Jönköpings Teater från och med 2018-01-01 ska gälla. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upprättat förslag till riktlinjer för 

kultur-och fritidsnämndens hyresbidrag för kulturföreningar som önskar hyra 

Jönköpings Teater från och med 2018-01-01 ska gälla. 

 

 

Beslutet expedieras till:  

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen  

Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och  

fritidsförvaltningen  

Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 27 

Kulturskolan-Ansökan om att få ansvara för kommunens 

nationaldagsfirande i Rådhusparken 6 juni 2018 
KFN/2017:781   049 

Sammanfattning 

Kulturskolan har 2017-11-22 inkommit med en ansökan om att få ansvara för 

kommunens nationaldagsfirande i Rådhusparken vilket kultur- och 

fritidsnämnden ställer sig mycket positiv till. Samtidigt betonar kultur- och 

fritidsnämnden att man gärna ser att fler föreningar deltar i firandet. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-04 

Ansökan om att få ansvara för kommunens nationaldagsfirande i Rådhusparken 

6 juni-18 KFN/2017:781 

Förslag till kultur- och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden ställer sig mycket positiv till att Kulturskolan 

ansvarar för kommunens nationaldagsfirande och anslår för detta 100 tkr. 

– Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att Kulturskolan via brev bjuder in 

samtliga föreningar att delta i arrangemanget genom att erbjudas plats i 

sambatåget mellan Hovrättstorget och Rådhusparken. Föreningarna bör också 

ges utrymme i Rådhusparken för aktiviteter och uppvisning av föreningens 

verksamhet.  

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M)framför alliansens följande ändringsyrkande i andra 

beslutsatsen; 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i 

samarbete med Kulturskolan via brev bjuda in samtliga föreningar att delta i 

arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget mellan Hovrättstorget 

och Rådhusparken. Föreningarna skall också ges utrymme i Rådhusparken för 

aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.  

 

S och MP ställer sig bakom alliansens ändringsyrkande. 

Protokollsanteckning 

S, V och MP lämnar följande protokollsanteckning; Eventuella logistiska 

kostnader som föreningarna får vid deltagandet bör belasta kommunstyrelsen. 

Nyblivna svenska medborgare ska hälsas välkomna under nationaldagsfirandet.  
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Propositionsordning 

Hans Hellström (M) ställer proposition på allainsens ändringsyrkande 

respektive föreliggande förslag och finner ändringsyrkandet antaget. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig mycket positiv till att 

Kulturskolan ansvarar för kommunens nationaldagsfirande och anslår för detta 

100 tkr. 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i 

samarbete med Kulturskolan via brev bjuda in samtliga föreningar att delta i 

arrangemanget genom att erbjudas plats i sambatåget mellan Hovrättstorget 

och Rådhusparken. Föreningarna skall också ges utrymme i Rådhusparken för 

aktiviteter och uppvisning av föreningens verksamhet.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen 

Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 

Lisbeth Hultberg, kulturskolechef, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 28 

Teaterstickorna ansöker om kulturbidrag till familjeföreställningar 

av djungelboken 2018-04-01-2018-04-03 
KFN/2017:680   805 

Sammanfattning 

Föreningen Teaterstickorna ansöker om kulturbidrag på 85 tkr för 

genomförande av familjeföreställningar av Djungelboken. På Spira kommer 3 

arrangemang att genomföras den 1-3 april. Medverkande är 40 barn och 

ungdomar verksamma i Teaterstickorna. Kostnaderna beräknas till 397 600 kr 

och intäkterna till 312 600 kr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett 

kulturbidrag på 60 tkr. Studieförbundet Sensus är föreningen Teaterstickornas 

medarrangör. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08. 

Bilaga: kopia på föreningens ansökan med insända bilagor såsom skrivelse, 

årsmötesprotokoll 2017, årsbokslut för verksamhetsår 2016-01-01 – 2016-12-

31 med förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, balansrapport, 

resultatrapport och verksamhetsberättelse 2016. 

Bilaga: gällande regler för kulturbidrag. 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beviljar Teaterstickorna ett 

kulturbidrag/arrangemangsbidrag på 60 tkr för genomförande av tre 

familjetearföreställningar av Djungelboken på Spira i Jönköpings kommun 

under perioden 2018-04-01 – 2018-04-03.  

– Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna 

pågår. 

– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt 

anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och 

fritidsförvaltningen.” 

– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara 

kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter 

genomfört arrangemang. 

– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal 

arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn, 

ungdom och vuxna). 

– Kulturbidraget 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 2018-01-16. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Teaterstickorna ett 

kulturbidrag/arrangemangsbidrag på 60 tkr för genomförande av tre 

familjetearföreställningar av Djungelboken på Spira i Jönköpings kommun 

under perioden 2018-04-01 – 2018-04-03.  

– Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna 

pågår. 

– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt 

anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och 

fritidsförvaltningen.” 

– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara 

kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter 

genomfört arrangemang. 

– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal 

arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn, 

ungdom och vuxna). 

– Kulturbidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.  

– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande 

inte överensstämmer med ansökan. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Teaterstickorna, Eva Edevik, kontaktperson (Kopia på ansökningsblanketten, 

fyra sidor, bifogas för redovisning.) 

Mazar Alijevski, Tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,  

Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion, 

kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 29 

Framtida lokalisering av Norrahammars bibliotek 
KFN/2018:10   882 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort en översiktlig utredning rörande 

Norrahammars framtida lokalisering och verksamhet. Denna utredning tar sin 

utgångspunkt från tre olika framtidsscenarier. Utifrån dessa föreslår kultur- och 

fritidsförvaltningen att biblioteket och fritidsgården även fortsättningsvis ska 

bedriva en integrerad verksamhet i nuvarande lokaler i Folket hus. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-02 

Bilaga 1 Bilaga till tjänsteskrivelse 2018-01-02 

Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag  2017-11-16 § 154 

Bilaga 3 Kommunprogram 2015-2018 KS/2015:184 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket och 

fritidsgårdsverksamheten även fortsättningsvis är integrerade i nuvarande 

lokaler i Folkets hus. 

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande att ärendet återremitteras för 

ett bättre beslutsunderlag och beräkningsunderlag för alternativ 2 (flytt av 

bibliotek och fritidsgård till centrala Norrahammar).  

 

Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande att bifalla kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 

proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut respektive 

alliansens yrkande om återremittering för ytterligare utredning och finner 

alliansens yrkande om återremittering antaget. 

 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja röst för bifall till S och MP:s yrkande om bifall till kultur- och 

fritidsförvaltningens förslag till beslut. 
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Nej-röst för bifall till alliansens yrkande om återremittering för ytterligare 

utredning i ärendet.  

 

Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan: 

Omröstningsresultat: 

 

Ledamot:  Ja Nej Avstår 

Hans Hellström (M)  Nej 

Christina Melle (M)  Nej 

Hans-Olof Görebrant (M)  Nej 

Simon Löfgren (KD)  Nej 

Karin Hannus (KD)  Nej 

Carl Johan Stillström (C)  Nej 

Henrik Andersson(S) Ja 

Eva Swedberg (S) Ja 

Mikael Rydberg (S) Ja 

Ann-Marie Helmersson (S)Ja 

Annika Johansson (S) Ja 

Ulla Hultberg (MP) Ja 

Jan-Ove Lipponen (SD)  Nej 

 

Summa:  6 7 

 

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit 

alliansens förslag till beslut.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för ett bättre 

beslutsunderlag och beräkningsunderlag för alternativ 2 (flytt av bibliotek och 

fritidsgård till centrala Norrahammar).  

 

Reservationer 
S och MP reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen 

Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och 

fritidsförvaltningen  

Annika Wernborg, enhetschef närbibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen  

Linda Jansson, enhetschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen 

Kari Ruokola, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 30 

Politisk ambassadör till det interna friluftsrådet 
KFN/2018:24   009 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att utse Chatrine Schander Ljungqvist 

(M) till den politiska ambassadörsgruppen. Hon har numera avslutat sitt 

uppdrag i nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har nu att utse en ny 

representant. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Protokollsutdrag kfn 2015-12-15 § 207 

Förslag till kultur-och fritidsnämnden 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja en representant till den politiska 

ambassadörsgruppen.  

MBL-behandling 

Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-01-16. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Hans Hellström (M) yrkar att Tim Nilsson (L) väljs till den politiska 

ambassadörsgruppen 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att välja Tim Nilsson (L) till den 

politiska ambassadörsgruppen 
 
 

Beslutet expedieras till: 

Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen 

Vald ledamot 
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§ 31 

Förrättningar, kurser och konferenser 
 

1) Inbjudan till politiker med ansvar för kulturfrågor-Nordic Cultural Political 

Summit 8-9 maj 2018 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Henrik Andersson (S) får möjlighet 

att delta i konferensen  

 

 

B) Inbjudan till Folk och Kultur Eskilstuna den 7-10 februari 2018 

  

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kristina Nero (V) får möjlighet att delta 

i konferensen samt en från alliansen om intresse finns.  
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§ 32 

Övriga frågor 
 

Mazar Alijevski informerar om att båthuset har brunnit och förvaltningens 

flottar har förstörts 

 

Johan Gärskog informerar om Tenhults bibliotek förändrade öppettider. 

Tenhults bibliotek kommer att i samband med nyrekrytering återgå till 

bemanning 75%, i likhet med före april 2016 

 

Henrik Andersson (S) ställer en fråga om Kulturskolan och Mazar Alijevski 

svarar.  

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att övriga frågor ska anses besvarade och 

att informationen läggs till handlingarna. 

 


