JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-10-12

Plats och tid

1K Hakarpspojkarnas stuga, kl 13:15

Beslutande

Hans Hellström (M)
Henrik Andersson (S)
Björn Johansson (M)
Annika Johansson (S) ers. E.S (S)
Magnus Berndtzon (M) fr § 132
Mikael Rydberg (S)
Mattias Oscarsson (KD)fr 15.40 §136-143 Ann-Marie Helmersson (S)
Karin Hannus (1(D)
Bengt Edh (S)
Carl Johan Stillström (C)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

16.20

-

Övriga närvarande

Hans-Olof Görebrant (lvi) ers M.B (M)
§131
Christina Melle (M)
Axel Lindqvist (C) ers M,O (KD) 131-135
Cjell Fransson (L)
Atman Efrem (S) ers M.R (S) § 138
Eber Fransson (S)
Linda Vestman (S)
Kristina Nero (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Christina Forsmark, kultursamordnare
Peter Ekelund, liV 71
Martin Gustavsson, 1K Hakarpspojkarna

Paragrafer §140

Underskrifter Sekreterare
Anna Johansson
kl

,

Ordförande

Hans Hellström
Justerande
Omedelbar justering—————————ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammantrgdesdatum

2017-10-12

Datum för anslags uppsättande 2017-10-17

Datum för anslags nedtagande 2017-11-07

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

-

Marianne Id

Utdragsbestyrkande
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16.20

Plats och tid

lIK Hakarpspojkamas stuga, kl 13:15

Beslutande

Henrik Andersson (S)
Hans Hellström (M)
Annika Johansson (S) ers. E.S (5)
Björn Johansson (M)
Mikael
Rydberg (5)
Magnus Berndtzon (M) fr §132
Mattias Oscarsson (KD)fr 15.40 §136-143 Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Karin Hannus (1(D)
Ulla Hultberg (MP)
Carl Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Hans-Olof Görebrant (M) ers M.B (M)
§131
Christina Melle (M)
Axel Lindqvist (C) ers M.O (KD)13l-135
Cjell Fransson (L)
Atman Efrem (S) ers M.R (S) §138
Eber Fransson (S)
Linda Vestman (S)
Kristina Nero (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

-

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Christina Forsmark, kultursamordnare
Peter Ekelund, HV 71
Martin Gustavsson, 11<1 Hakarpspojkarna

Paragrafer §131-139, 141-143

Underskrifter Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

-

-

--

Hans Hellström
Justerande

..

.•

...:...
_-••

Ulla Huitberg

)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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2017-10-12
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Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

.-..-

Marianne Id
Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll
131. Eventuell justering av dagordningen
132. Informationsärende
133. Meddelande
134. Delegationsbeslut
135. Medborgarförslag om att bygga en konsthall på
Stadsparksvallen- Remiss
136. Medborgarförslag om kommunens ansvar
för samtidskonsten
137. Medborgarförslag om att återskapa badplatsen
i Bunn Remiss
138. Sj älvhj älpshuset Vi(Kraft) ansökan om bidrag till föreningar
med social verksamhet
139. Detaljplan för Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2
140. Utredningsuppdrag Stadsbibliotekets lokaler
141. Redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige
142. Förrättningar, kurser och konferenser
143. Övriga frågor

Justerandes sign

-
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-12

§ 131

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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132

Informationsärende
Mikael Gustafsson, 1K Hakarpspojkarna informerar om verksamheten
Johan Gärskog informerar om följande frågor kring biblioteksverksamheten:
• Jan Holmqvist, t1 enhetschef stadsbibliotekets uppdrag
• Nuläge Österängens bibliotek
• Norrahammars bibliotek
• Nuläge och kostnader kring flytten av Huskvarna bibliotek till nya
stadshuset i Huskvarna.
Peter Ekelund, HV 71 informerar om projektet "Fler flickor till idrotten", vad
gäller genomförandet av projektet och resultatet.
Martin Funck och Christina Forsmark informerar om bidragsöversynen och
vad de nya reglerna innebär.
Förrättningar, kurser och konferenser
Hans Hellström (M) och Mazar Alij evski deltog i Professionell idrott 2017,
2017-10-02. Jönköpings kommun placerades på 7:e plats i rankingen Sveriges
främsta idrottskommuner 2017.
Hans Hellström (M), Mazar Alijevski, Henrik Andersson (S) och Karin Hannus
(KD) har haft möte med Mariebo 1K och besökt anläggningen för att se
klubbens renoveringsbehov 2017-09-14.
Eber Fransson (S), Björn Johansson (S) och Kari Ruokola har besökt
kommunkulturdagarna 2017-09-27-2017-09-28.
Carl Johan Stillström (C), Cjell Fransson (L), Annika Johansson (S), Björn
Johansson (M), Jan-Ove Lipponen (SD), Linda Vestman (S) har besökt
bokmässan den 2017-09-28-2017-09-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-08-30-2017-10-05 läggs till handlingarna.

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2017-08-30--2017-10-05 läggs till handlingarna.

-

Just'randes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-0830--2017-10-05 godkänns.

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-08-30--2017-10-05 godkänns.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Medborgarförslag om att bygga en konsthall på Stadsparksvallen
Remiss
KFN/2017:505 809
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt kultur- och fritidsnämndens yttrande rörande
medborgarförslaget om att bygga en konsthall på Stadsparksvallen. Yttrandet
ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 2017-10-19.
Medborgarförslaget argumenterar för behovet av en konsthall samt för
placeringen av konsthall i den natursköna Stadsparken. Förslaget för placering
innebär en värdig placering för en framtida konsthall och kultur- och
fritidsförvaltningen uppskattar och tackar Gerd Gunnars son för engagemanget
för samtidskonsten i Jönköping och för det konstruktiva förslaget om placering
av en konsthall i Stadsparksvallen. Men förslaget går emot
tillgänglighetsaspekten som betonades i kommunens kravspecifikation för
konsthall antagen av kulturnämnden 2009-10-08. I kravspecifikationen
rekommenderas en mer central placering för att möjliggöra för spontanbesök i
konsthallen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att bygga en konsthall på Stadsparksvallen Ks/20 17:219
865

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-19 Medborgarförslag
om att bygga en konsthall på Stadsparksvallen
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-22 lämnas som svar över medborgarförslaget om att
bygga en konsthall på stadsparksvallen, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden rekommenderar ett mer centralt läge för en möjlig kommande
konsthall än Stadsparksvallen. Detta i enlighet med kommunens
kravspecifikation för konsthall från år 2009. Kultur- och fritidsnämnden
betonar också att preliminära planer finns för att Stadsparksvallen ska bevaras
för idrottsändamål, även efter att den nya fotbollsarenan tas i bruk.

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Justerandes sign

-

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-22 lämnas som svar över medborgarförslaget om att
bygga en konsthall på stadsparksvallen, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden rekommenderar ett mer centralt läge för en möjlig kommande
konsthall än Stadsparksvallen. Detta i enlighet med kommunens
kravspecifikation för konsthall från år 2009. Kultur- och fritidsnämnden
betonar också att preliminära planer finns för att Stadsparksvallen ska bevaras
för idrottsändamål, även efter att den nya fotbollsarenan tas i bruk.
-

Beslutet expedieras till.
Kari Ruoko1a, kulturutvecidare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Medborgarförslag om kommunens ansvar för samtidskonsten
KFNI2017:573 860
Sammanfattning
I medborgarförslaget föreslås aft kommunen tar ett ansvar för samtidskonsten
genom att skapa en kommunal konsthall i samverkan med Länsmuseet i
Jönköping. Samtidigt föreslås också aft kommunen ordnar verkstäder, ateljéer
och mötesplatser för konstnärer och konstälskare.
Medborgarförslaget stämmer väl in med kommunens ambitioner berörande en
kommunal konsthall. Därmed föreslås att ett förslag tas fram om en kommunal
konsthall inklusive ett budgetförslag inför budgetarbetet för 2019. Samtidigt
utreds om en kommunal konsthall kunde lokaliseras i Länsmuseet samt hur
verkstäder, ateljéer och mötesplatser kunde tillgängliggöras.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om kommunens ansvar för samtidskonsten 2017-06-12
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-14 Medborgarförslag
om kommunens ansvar för samtidskonsten
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslagets anda och beslutar att
ge förvaltningen följande uppdrag;
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens nänmdbeslut 2017-09-07 § 115
aft kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för förverkligandet av en
kommunal konsthall i enlighet med kravspecifikationen från 2009 ger kulturoch fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag aft ta fram ett
förslag och ett budgetförslag för en kommunal konsthall inför budgetarbetet
2019.
Som en del av förslaget för en kommunal konsthall ger kultur- och
fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten att skapa en konsthall i samverkan med Länsmuseet i Jönköping.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag aft
ta fram ett förslag och ett budgetförslag för skapandet av verkstäder, ateljéer
och mötesplatser för konstnärer och konstälskare inför budgetarbetet 2019.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och Mp:s tilläggsyrkande enligt följande:
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med tekniska förvaltningen möjliggöra för det lokala
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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konstnärslivet att nyttja kommunens oanvända lokaler under den period som
krävs för iscensättande av ny konsthall. I det fall detta kräver extra resurser ska
också dessa bedömas inför budgetarbetet 2019.
Hans Hellström (M) framför aft alliansen tillstyrker yrkandet.
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och Mp:s tilläggsyrkande
respektive föreliggande förslag och finner tilläggsyrkandet antaget.
Henrik Andersson framför S : s ändringsyrkande aft ta bort tredje aftsatsen som
lyder: Som en del av förslaget för en kommunal konsthall ger kultur- och
fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten att skapa en konsthall i samverkan med Länsmuseet i Jönköping.
Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande aft ge bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag, vilket innebär inkluderande av tredje aftsatsen.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S yrkande respektive föreliggande
förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall för föreliggande förslag.
Nej-röst för S: s yrkande.
Ja
Omröstningsresultat
Ja
Hans Hellström (M)
Ja
Björn Johansson (M)
Magnus Berndtson (M) Ja
Mattias Oscarsson (KD) Ja
Ja
Karin Harmus(KD)
Carl Johan Stillström (C) Ja
Henrik Andersson (5)
Annika Johansson (5)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (5)
Ja
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD) Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

5
8
Summa:
Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 8 ja-röster mot 5 nej -röster bifallit
alliansens yrkande, vilket innebär aft tredje aftsatsen står kvar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft bifalla medborgarförslagets anda och
beslutar aft ge förvaltningen följande uppdrag;
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens nämndbeslut 2017-09-07 att
kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta för förverkligandet av en kommunal
konsthall i enlighet med kravspecifikationen från 2009 ger kultur- och

-

-

Justerndes sign

Utdragsbestyrkande
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fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
och ett budgetförslag för en kommunal konsthall inför budgetarbetet 2019.
Som en del av förslaget för en kommunal konsthall ger kultur- och
fritidsnämnden kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att undersöka
möjligheten att skapa en konsthall i samverkan med Länsmuseet i Jönköping.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
ta fram ett förslag och ett budgetförslag för skapandet av verkstäder, ateljéer
och mötesplatser för konstnärer och konstälskare inför budgetarbetet 2019.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med tekniska förvaltningen möjliggöra för det lokala
konstnärslivet att nyttja kommunens oanvända lokaler under den period som
krävs för iscensättande av ny konsthall. I det fall detta kräver extra resurser ska
också dessa bedömas inför budgetarbetet 2019.
-

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och bibliotek
Leif A. Jansson
Bemt Lindqvist
Bengt von Strokirch
Ingemar Thorsé

Justerandes sign
-

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Medborgarförslag om att återskapa badplatsen i Bunn Remiss
KFNI2017:502 809
Sammanfattning
Det har kommit in ett medborgarförslag om aft återskapa badplatsen i Bunn.
Förslagsgivaren skriver bland annat att Bunn har utvecklats och aft flera
barnfamiljer har bosatt sig där. Badplatsen i Bunn, som försvann för några år
sedan, är mycket saknad av såväl boende, turister och barnfamiljer i en lite
större omnejd. Stränderna har av olika skäl blivit allt mer otillgängliga för
allmänheten de senaste åren. Många som bor i byn har inte tillgång till egen
strand och förslaget är aft kommunen undersöker vilka lämpliga områden som
finns för en ny badplats, samt tar upp förhandlingar med markägare om detta.
Kommunfullmäktige har beslutat aft medborgarförslaget om aft återskapa
badplatsen i Bunn överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
(Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 110). Kommunstyrelsen har därefter bereft
kultur- och fritidsnämnden aft yttra sig i frågan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-16
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-06-01 § 110
Medborgarförslag om aft återskapa badplatsen i Bunn
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-16 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget, vilket innebär aft det i dagsläget inte finns medel till aft
anlägga en badplats i Bunn, samt aft utföra det kontinuerliga underhåll och
skötsel som krävs.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-16 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget, vilket innebär aft det i dagsläget inte finns medel till aft
anlägga en badplats i Bunn, samt aft utföra det kontinuerliga underhåll och
skötsel som krävs.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Självhjälpshuset Vi(Kraft) ansökan om bidrag till föreningar med
social verksamhet
KFNI2016:775 805
Sammanfattning
Sj älvhj älpshuset Vi-Kraft har inkommit med ansökan om bidrag till ett
självhjälpshus. Verksamheten består i självhjälpsgrupper som stöd och hjälp
för kommuninvånare med en gemensam angelägenhet eller ett gemensamt
problem. Självhjälp är en frivillig verksamhet utanför vården.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-22.
Ansökan KFN/2016:775 805 om bidrag på 1 478 728 kr. till ett självhjälpshus
enligt bilaga daterad 2016-10-17 samt Självhjälpshuset Vi-Kraft daterad 201611-11.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå Självhjälpshuset Vi-Krafts ansökan
om bidrag till självhjälpshus. Beslut med hänvisning till att kultur- och
fritidsförvaltningens budget för föreningsverksamhet inte medger utrymmer för
beslut på denna nivå.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Mikael Rydberg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Atman Efrem (S)
ersätter som beslutande.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Självhjälpshuset Vi-Krafts
ansökan om bidrag till självhjälpshus. Beslut med hänvisning till att kultur- och
fritidsförvaltningens budget för föreningsverksamhet inte medger utrymmer för
beslut på denna nivå.

-

Beslutet expedieras till.
Pierre Oksanen, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Sj älvhj älpshuset Vi(Kraft)

Justerandes sign
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§ 139

Detaljplan för Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2
KFN/2017:567 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 4:9.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen
Strandängen med cirka 1000 bostäder samt verksamheter med exempelvis
förskolor, kontor och äldreboende. Förslaget utgör en andra etapp för
Strandängen. Planen kommer att möjliggöra för bebyggelse i 3-8 våningar
inom planområdet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19
Detaljplan för Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detaljplan för
Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2. Framförallt gällande planens tydliga
intentioner att förse området med rekreations-och aktivitetsytor för lek,
promenad och friluftsliv samt ett mycket värdefullt inslag i stadsutvecklingen,
nämligen ett kallbadhus.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (lvi) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detaljplan för
Kortebo 4:9 m.fl. Strandängen etapp 2. Framförallt gällande planens tydliga
intentioner att förse området med rekreations-och aktivitetsytor för lek,
promenad och friluftsliv samt ett mycket värdefullt inslag i stadsutvecklingen,
nämligen ett kallbadhus.

-

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontorets diarium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§

Utredningsuppdrag Stadsbibliotekets lokaler
KFN/2015:839 011
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2015-11-19 § 178 att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra en utredning av förutsättningar för att förtäta kontorsoch arbetsutrymmen på stadsbiblioteket. I utredningen och riskanalysen
framgick att ombyggnation och ny ventilation är förutsättningar för att skapa
nya arbetsplatser på stadsbiblioteket. Riskanalysen genomfördes av samtliga
medarbetare inom förvaltningen som berörs av flytten. Under hösten 2017 kan
tekniska kontoret påbörja arbetet med att ta fram en tidplan för när och hur
ombyggnationen ska gå till.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-19
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2015-11-19
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nödvändig ombyggnation av
stadsbibliotekets lokaler för en god arbetsmiljö genomförs, samt att kultur- och
fritidsförvaltningens kansli och administration flyttar dit.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nödvändig ombyggnation av
stadsbibliotekets lokaler för en god arbetsmiljö genomförs, samt att kultur- och
fritidsförvaltningens kansli och administration flyttar dit.

-

Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Reservationer
Carl Johan Stillström (C) reserverar sig.

Beslutet expedieras till:
Tekniska kontoret
Utdragsbestyrkande
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Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
%

Utdragsbestyrkande

f'

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-10-12

§ 141

Redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige
KFN/2017:606 809
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska nämnderna
redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut kan
beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträde i maj och november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även
informera fullmäktige om beslut som fattats med anledning av
medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-21
Bilaga; Redovisning av medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden
Skrivelse från kommunstyrelsens diarium
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning av medborgarförslag
kultur- och fritidsnämnden 2017 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-21 med bilaga
godkänns som redovisning av medborgarförslag.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-10-02.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-09-21 med bilaga godkänns som redovisning av
medborgarförslag.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förrättningar, kurser och konferenser

1) Hur kan vi gemensamt arbeta med grön infrastruktur, miljömål och
friluftsliv?
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Eva Swedberg (S) och Jan-Ove
Lipponen (SD) deltar.

-

2) Inbjudan till politikerträff på ridskolan
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att två ledamöter från kultur- och
fritidsnämnden får deltar. Ingen anmälde intresse vid sammanträdet.
-

3) MUCF:s Rikskonferens 2017
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Cjell Fransson (L) och Christina
Melle (M) deltar.

-

4) Tankesmedj an för friluftsliv i Jönköpings län
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att två ledamöter från kultur- och
fritidsnämnden får deltar. Eber Fransson (S) deltar. Ingen från alliansen
anmälde intresse vid sammanträdet.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Övriga frågor
Inga övriga frågor till protokollet.

Juterandes sign
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