JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-05-12

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen kl 13:15 —15:25

Beslutande

Chatrine Schander Ljungqvist (M) ers P.
Jutterström (M)
Axel Lindqvist (C) ers B. Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Cjell Fransson (L) ers. M Oscarsson (KD)
Karin Haimus (KD), ordf
Carl Johan Stillström (C)
Jan- Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (5)
Eva Swedberg (5)
Mikael Rydberg (5)
Eber Fransson (5) ers, A-M Helmersson (S)
Kristina Nero (V) ers. B. Edh (5)
Ulla Hultberg (MP)

Övriga närvarande

Cristina Gustavsson (SD), ers C. Fransson § 88 Mazar Alijevski, tf förvaltningschef
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Stad

Underskrifter Sekreterare

/1
1( /fVi6(h,SC/ft.
Anrja Johanon

set, Hiskvarna

Paragrafer §84

Ordförande

Karin Harmus (Kl))
Justerande

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-12

Datum för anslags uppsättande 2017-05-17

Datum för anslags nedtagande 2017-06-08

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Marianne Id

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Wilhelm Thamsalen kl 13:15 —15:25

Beslutande

Chatrine Schander Ljungqvist (M) ers P.
Jutterström (M)
Axel Lindqvist (C) ers B. Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Cjell Fransson (L) ers. M Oscarsson (KD)
Karin Hannus (KD), ordf
Carl Johan Stillström (C)
Jan- Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Eber Fransson (S) ers, A-M Helmersson (S)
Kristina Nero(V) ers. B. Edh (S)
Ulla Huitberg (MP)

Övriga närvarande

Cristina Gustavsson (SD), ers C. Fransson § 88

Mazar Alijevski, tf förvaltningschef
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek

Utses att justera

Eva Swedberg (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Huskvarna

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer §84

41a , 4/44 nLsev\

Anna JoharWson
Ordförande

Karin Hannus (KD)
Justerande

Eva Swedberg (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-12

Datum för anslags uppsättande 2017-05- 2 2

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

Marianne Id

I Utdragsbestyrkande

2017- 0 6 1 2
-

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

Innehåll
§82 Eventuell justering av dagordningen
§83 Informationsärende
§84 Jönköpings teater och Jönköpings konserthus
§85 Konstauktion och H20
§86 Skrivelse från Kommundeisråd Huskvarna gällande
Huskvarna stadsvapen i Huskvarna stadshus
§87 Nationaldagsfirande 2017 Utse talare
§88 Sällskapet Kommunalskratt-Ansöker om ett särskilt bidrag
för att täcka årets förlust
§89 Övriga frågor
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

§ 82

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Hannus (KD) yrkar att föreliggande föredragningslista godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

Informationsärende
Anna-Gun Grännö informerar om månadsrapporten t.o.m. april 2017 samt om
sjukfrånvaron inom förvaltningen.
Johan Gärskog informerade om ärende 5 på dagordningen; Jönköpings teater
och Jönköpings konserthus.
Förrättningar, kurser och konferenser
Eber Fransson (S) har deltagit i Naturforum på Stora Hotellet 2017-04-27.
Carl Johan Stillström (C) har deltagit i Museer utan gränser i Södertälje.
Karin Hannus (KD) har deltagit i Vision 2030 på Elmia.
Annika Johansson (S) har varit på KRF på Hoven 2017-02-22.

Justerandes sign

-

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

§ 84

Jönköpings teater och Jönköpings konserthus
KFN/2017:363 006
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ärendet
Jönköpings teater och Jönköpings konserthus Ks/20 17:129 800.
Remissyttrandet gäller den del som handlar om Jönköpings teater och dess
framtida lokal- och verksamhetsansvar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08
Bilaga till Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08
(Förslag till remissvar)
Beslut från ledningsutskottet 2015-10-19 § 83 om att ge Stadskontoret i
uppdrag att utreda frågan kring lokal- och verksamhetsansvar för Jönköpings
teater- Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2017-03-15 § 61
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Utredning Lokal- och verksamhetsansvar för Jönköpings teater och
Jönköpings konserthus.
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till remissvar
KFN/201 7:3 63 med de tillägg som föreslås.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förslaget till remissvar
KFN/20 17:363 med de tillägg som föreslås samt förklara paragrafen
omedelbart justerad.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Johan Gärskog, handläggare, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Destination Jönköping
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-05-12

kim
Konstauktion och 1120
KFN/2017:274 861
Sammanfattning
Jönköpings kommun har en omfattande konstsamling. En del av verken är inte
längre efterfrågade för placering i kommunala lokaler. För att ge plats föi
nyinköpta verk och ge medborgarna chans att köpa konst med hög kvalitet
anordnas en konstauktion i samband med H20 i Jönköping. Eventuellt
överskott går till inköp av ny konst.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-22.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
—Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anordna en konstauktion i samband med 1120 i Jönköping, med syfte att skapa plats åt nyinköpt
konst och ge medborgarna möjlighet att köpa konst med hög kvalitét.
Eventuellt överskott från auktionen används till nyinköp av konst.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-05-09.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S, V och MP lämnar följande protokollsanteckning. Med tanke på ovanstående
ärende bör förvaltningen ha i åtanke att:
Förvaltningen saknar erforderlig kompetens att värdera konst och därför också
att gallra den. Det mångåriga uppdraget att förteckna och redovisa
förvaltningens konstinnehav är ännu inte gjort. Sammantaget utgör det grund
för en mycket godtycklig utgallring liksom följande prissättning. Metoden har
provats tidigare (2010/11), med mycket dåligt ekonomiskt utfall (kostnader för
sakkunskap om konst, uppnått pris samt auktionsavgift). Om tillgångssättet
införs ska konst värderad till 5000 tkr och mer visas i nämnd före beslut om
försäljning med information om varför.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
anordna en konstauktion i samband med H20 i Jönköping, med syfte att skapa
plats åt nyinköpt konst och ge medborgarna möjlighet att köpa konst med hög
kvalitét.
Eventuellt överskott från auktionen används till nyinköp av konst.

-

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-05-12

Beslutet expedieras till:
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Eva- Karin Andén Dahlgren, administratör, kultur- och fiitidsfdrvaltningen

Justerandes sign

41"

Utdragsbeslyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

§86
Huskvarna stadsvapen i Huskvarna stadshus- Skrivelse från
Kommundeisråd Huskvarna
KFN/2017:390 800
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ledningsutskott förordar att Huskvarnas stadsvapen tydligt
synliggörs på lämpligt sätt inne i den nya förvaltningsbyggnadens entré
tillsammans med en historisk beskrivning av Huskvarnas utveckling.
Ledningsutskottet noterar dock att det är kultur- och fritidsnämnden som
ansvarar för frågan och hur den ska lösas.
En placering av Huskvarnas stadsvapen och en historik beskrivning av
Huskvarnas utveckling skulle på ett påtagligt sätt göra intrång i den
konstnärliga gestaltningen i entréhallen och rummets gestaltning som helhet.
Det skulle samtidigt innebära att respekten för konstnärernas arbete och verk
åsidosätts.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-04-06 § 60 att ge konstnärerna
Annika Oskarsson och Thomas Nordström i uppdrag att genomföra sitt förslag
till konstnärlig gestaltning av Huskvarna stadshus.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-04-06 § 60
Sammanträdesprotokoll från ledningsutskottets sammanträde 2017-04-24 § 38
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en placering av Huskvarnas
stadsvapen och en historisk beskrivning av Huskvarnas utveckling i entréhallen
i det nya förvaltningshuset i Huskvarna har en negativ inverkan på den
konstnärliga gestaltningen och dess intentioner. Mot denna bakgrund beslutar
kultur- och fritidsnämnden aft en sådan placering inte kommer att ske.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-05-09.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en placering av Huskvarnas
stadsvapen och en historisk beskrivning av Huskvarnas utveckling i entréhallen
i det nya förvaltningshuset i Huskvarna har en negativ inverkan på den
konstnärliga gestaltningen och dess intentioner. Mot denna bakgrund beslutar
kultur- och fritidsnämnden att en sådan placering inte kommer aft ske.
-

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

Reservationer
Jan-Ove Lipponen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till.Kommunstyrelsens ledningsutskott
Huskvarna kommundeisråd
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

Kultur- och fritidsnämnden

§ 87

Nationaldagsfirande 2017
KFN/2017:392 861

-

Utse talare

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till vilken talare som ska få
uppdraget att hålla tal till firandet av Sveriges nationaldag. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade att kulturskolan får i uppdrag att arrangera
nationaldagsfirandet 2017 i Rådhusparken för en ersättning om 100 tkr. (se
kultur-och fritidsnämndens protokoll 2017-02-09 § 19).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-03
Bilaga: Tidigare talare 1971-2016
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-02-09 § 19
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att tillfråga talare, av kultur- och fritidsnämnden beslutad ordning, till
firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2017 samt att talarens identitet ska
avslöjas för allmänheten vid ett senare tillfälle.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-05-09.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Hannus (1(D) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att tillfråga talare, av kultur- och fritidsnämnden beslutad ordning, till
firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2017 samt att talarens identitet ska
avslöjas för allmänheten vid ett senare tillfälle.
-

Beslutet expedieras till.Kari Ruokola, kulturutvecidare, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, U. enhetschef Kulturproduktion, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kulturskolan

Justerandes sign

TJtdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
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2017-05-12

012
Sällskapet Kommunalskratt-Ansöker om ett särskild bidrag för att
täcka årets förlust
KFN/2017:334 805
Sammanfattning
Sällskapet Kommunalskratt har kommit in med ansökan gällande ett bidrag om
35 tkr. Sällskapet Kommunalskratt har sedan 1973 arrangerat Nyårsrevyn på
Jönköpings teater. Sällskapet är en ideell förening som har en styrelse på sju
personer. Ansökan görs på grund av att föreningens egna kapital är förbrukat (35 tkr) Årets biljettförsäljning motsvarade inte vad som var budgeterat och
årets resultat blev 162,5 tkr.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-04.
Sällskapet Kommunalskratts ansökan med bilagor (stadgar, resultatrapport och
balansrapport och revisionsberättelse)

r

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Sällskapets Kommunalskratt
ett bidrag om 35 tkr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-05-09.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Cjell Fransson (L) anmäler jäv och Cristina Gustavsson (SD) går in som
beslutande i ärendet.
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S, V och MP :s ändringsyrkande: Kultur- och
fritidsnämnden beslutar att avslå Sällskapet Kommunalskratts ansökan om 35
tkr och framhåller vikten av att föreningar beaktar ansökningstider och innehar
en ansvarsfull ekonomi.
Karin Hannus (K D) ställer sig bakom S, V och MP :s yrkande.
Propositionsordning
Karin Hannus (1(D) ställer proposition på S,V och MP :s yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner ändringsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Sällskapets Kommunalskratts
ansökan om 35 tkr.

-

Justerandes sign

IJtdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden
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Beslutet expedieras till:
Sällskapet Kommunalskratt
Joyo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-12

Övriga frågor
1) Förrättningar, kurser och konferenser
Inbjudan Kulturpolitisk mötesplats 14 juni 2017 Caféscenen, Kulturhuset Spira
Jönköping
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill delta få göra en egen
anmälan.

-

2)Socialdemokratiska gruppen ställer en fråga om Friluftsmuseet.
Avdelningschef kultur- och förening Johan Gärskog besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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