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Plats och tid

Huskvarna Stadshus, Wilhelm Tham sal kl 13:15-17:00

Beslutande

Peter Jutterström (M), ordf.
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Simon Löfgren (1(D), ers M. Oscarsson
(1(D)
Karin Hannus (1(D), 1:e vice ordf
Carl Johan Stillström (C)

Henrik Andersson (S) 2:e vice ordf
Eva Swedberg (5)
Mikael Rydberg (5)
Ann-Marie Hehnersson (5)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)
Cristina Gustavsson (SD) ers J-O Lipponen
(SD) § 90-91
Cjell Fransson (L) ers J-O Lipponen (SD)
§92-108

Övriga närvarande:

Annika Johansson (S)
Eber Fransson (5)
011e Hall (MP)
Kristina Nero (V)

Ulf Månsson, Stig Wikström, Håkan Hakeberg,
Doris Johansson Kommunrevisionen
Maria Carlsson, Vision
Håkan Jorikson, museichef Grenna Museum
Annica Ryrnan; avdelningschef kvalitét och
utveckling
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek
Karin Sandström, verksamhetssamordnare ung
fritid

Emma Svensson, verksamhetssamordnare
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Henrik Hermansson, samordnare
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och
förening
Annika Wernborg, enhetschef närbibliotek
Andreas Öggesj ö, verksamhetssamordnare
Utses att justera

Mikael Rydberg (S)

Justeringens plats och tid

Huskvarna Stadshus

Underskrifter

Paragrafer §90-96 §98-106,108

Sekreterare

Anna Jo69~ssK)~'
Ordförande

PetJ/strOi1
Justerande
Mikael

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum fOr anslags uppsättande 2017-06- 22
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§

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar aft föreliggande föredragslista godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft godkänna föreliggande föredragslista.

-
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§91

Informationsärende

Karin Sandström och Emma Svensson informerar om kultur- och
fritidsförvaltningens nyframtagna app, som ska vara ett hjälpmedel för att
sprida information om exempelvis evenemang och träffplatser för unga.
Håkan Jorikson informerar om Grenna museets verksamhet under året och
museets framtidsplaner.
Anna-Gun Grännö informerar om resultatet av kultur- och fritidsförvaltningens
medarbetarenkät 2016 och förslaget till verksamhets- och investeringsbudget
(VIP) 2018-2020 Budget 2018.
Martin Funck och Henrik Hermansson informerar om H20festen.
Johan Gärskog, Annika Wernborg, Andreas Öggesj ö informerar om Huskvarna
biblioteks flytt till stadshuset Madängen och den stängning av nuvarande
lokaler som är nödvändig för att genomföra flytten.

Redovisning från, kurser och konferenser
Peter Jutterström (M) har deltagit i invigningen av konstutställningen på
Österängens konsthall (2017-05-20). Han har varit med på invigningen av
lydnad-SM hund på Elmia (2017-06-02). Han har varit med och delat ut
stipendier under nationaldagsfirandet i Rådhusparken (2017-06-06). Han har
deltagit i guldfirandet av HV i Knektaparken (2017-05-01) och besökt
gästkonstnär i Smedbyn (2017-05-02). Han har haft möte med tekniska
kontoret och Gränna Ryttarförening på Hoven (2017-05-04). Han har deltagit
vid vänortsbesök från Virunna på Vy (2017-05-08). Han har haft möte med
tekniska kontoret och JFK (2017-05-28). Han har deltagit i en konferens
Naturforum på Stora hotellet (2017-05-27). Han har även deltagit i en
kulturdebatt på Harrys (2017-05-25).

Eber Fransson (5) har deltagit i Funk 4 D på Rosenlunds vårdcentral (2017-05
23-24) Han har även deltagit i Kulturting kring Regionens kulturplan på Spira
(2017-06-14).
Kristina Nero (V) har deltagit i Kulturting kring Regionens kulturplan på Spira
(2017-06-14).
Henrik Andersson (5) har deltagit i Kulturting kring Regionens kulturplan på
Spira (2017-06-14), samt varit med vid stipendieutdelningen under
nationaldagsfirande i Rådhusparken (2017-06-06).
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Ulla Huitberg (MP) har deltagit vid utnämnande av de stipendiater som fick ta
emot stipendier under nationaldagsfirandet.
Ulla Huitberg (MP), Carl-Johan Stillström (C) och Björn Johansson (S) har
deltagit på gestaltningsgruppens möte gällande konstnärlig utsmyckning på
Huskvarna gymnastikhall och Sandagymnasiet.
Björn Johansson (M) har även deltagit i Naturforum.
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§ 92

Meddelande
KFNI2017:22 600
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2017-04-07-2017-06-02 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga förteckningen över
meddelanden 2017-04-07-2017-06-02 till handlingarna.

-
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§ 93

Delegationsbeslut
KFN12016:767 049

Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2017-04-07-2017-06-02 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-04-07-2017-06-02 godkänns.

-

Utdragsbestyrkande
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RM

Verksamhets- och investeringsbudget (VIP) 2018-2020 Budget 2018
KFNI2017:283 049
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige
upprättat ett förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20182020 för kultur-och fritidsnämndens verksamheter. I enlighet med anvisningar
och givna ramar från kommunfullmäktige innehåller förslaget två alternativ.
Det ena alternativet innebär effektiviseringar med 1 % som motsvarar 2,2 mnkr
och det andra med 2 % motsvarar 4,4 mnkr.
Inom ramen för nämndens budget har vissa omdisponeringar gjorts för att klara
redan nu kända ökade kostnader eller minskade intäkter avseende 2018. Det
gäller bland annat ökade kapitalkostnader till följd av investeringar under
perioden men också någon enstaka verksamhetsförändring. Dessa
omdisponeringar tillsammans med tuffa effektiviseringskrav har gjort att
möjligheterna att klara oförutsedda händelser, som innebär ökade kostnader
alternativt minskade intäkter från 2018 och framåt, har minskat inom hela
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsbudget.
Förslaget innebär en ramavvikelse med 1 250 tkr. 250 tkr avser bidrag till HFF
för proj eld Smeden och 1 mnkr är en omdisponering från förslag till
investeringsbudget avseende frilufislivsutveckling.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-06-12
Kultur- och fritidsnämndens förslag till VIP 2018-2020.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Förslag till verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020 för kulturoch fritidsnämndens verksamheter godkänns.
I det fall kommunfullmäktige beslutar om effektiviseringar för nämndens
verksamheter kommer inte uppräkning enligt avtal att kunna genomföras till
Grenna museum 2018.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.
Peter Jutterström (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutssatsen gällande
Grenna museum.
Karin Hannus (KD) ersätter som ordförande i beslutssatsen gällande Grenna
museum.
steraesig4
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Yrkanden
Peter Jutterström (M) framför alliansens förlag och yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag med ändringen att ledningsgruppen inom kulturoch fritidsförvaltningen tar fram ett annat förslag till verksamhetsändringar
inom förvaltningen än nedläggning av Tenhults bibliotek.

Peter Jutterström (M) ställer proposition på föreliggande förslag med alliansens
ändringsyrkande mot det förliggande förslaget och finner förslaget med
ändringsyrkandet antaget.
Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
gällande beslutssatsen som handlar om Grenna museum och finner det antaget.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar avstånd från de
föreslagna nedskärningarna i den styrande minoritetens budget. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under de senaste åren haft omfattande nedskärningar
och vi anser att vi redan passerat smärtgränsen för vad som går att acceptera för
att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för våra anställda, samt för att kunna
säkerställa att vi klarar av vårt uppdrag gentemot medborgarna att leverera en
hållbar och allmängiltig välfärd.

Särskilt tydligt blir detta när vi granskar nämndens reglemente där vi tydligt
kan se att vi redan idag misslyckas med att leva upp till förväntningarna
rörande bland annat förvaltning av införskaffade konstverk samt uppdraget att
verka för bevarande av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
anläggningar och anordningar. Utöver detta anser vi inte heller att vår
biblioteksverksamhet är skäligt finansierad för att kunna bedriva en kvalitativ
verksamhet som går att jämställa med andra jämförbara kommuners. Vår
ungdomsverksamhet saknar också resurser för att kunna hålla öppet och
bemanna fritidsgårdar eller på annat sätt finnas närvarande i samtliga de
områden där vi ser att behov finns. Arbetet med kommunens friluftsliv är
ambitiös i sin målsättning, men saknar medel för att vara realiserbar.
Allt detta sammantaget ger en fingervisning om hur ytterligare en besparing
kommer att slå. Särskilt då vi ser att varken studieförbund eller föreningsliv har
det stöd från kommunen som kan anses rimligt. Uppå denna verklighet
återfinns också stora kommande behov till följd av investeringar av
idrottsanläggningar, konsthall, bad, bibliotek och offentliga miljöer som gör att
nu föreslagna nedskärningar är orimliga.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger till följd av detta nej
till föreslagna övergripande besparingar och återkommer om detaljer i
fullmäktigebehandingen av VIP den 25 oktober.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslag till verksamhets- och
investeringsplan (VIP) 2018-2020 för kultur- och fritidsnämndens
verksamheter godkänns, med ändringen att förslag om nedläggning av Tenhults
bibliotek tas bort och istället lägger kultur- och fritidsförvaltningens
ledningsgrupp förslag på andra alternativa verksamhetsändringar,
I det fall kommunfullmäktige beslutar om effektiviseringar för nämndens
verksamheter kommer inte uppräkning enligt avtal att kunna genomföras till
Grenna museum 2018.
-

-

Beslutet expedieras till.Stadskontorets ekonomiavdelning
Anna-Gun Grännö administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Stiftelsen Grenna museum
Frida Hammar, kommunalrådssekreterare

Justerandes Agn
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§ 95

ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021
KFN/2017:296 815
Sammanfattning
Styrgruppen för Insikt/Utsikt översänder Förslag till ny regional handlingsplan
för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021. Kultur- och fritidsnämnden
har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-12
Förslag till ny regional handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet
2017-2021.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-05-12 lämnas som yttrande över förslaget till ny regional
handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021, vilket innebär
att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tj änsteskrivelse 2017-05-12 lämnas som yttrande över förslaget till ny regional
handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet 2017-2021, vilket innebär
att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsens adress: i onkoping@;lansstyrelsen se.
Lill Granath, folkhälsosamordnare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltning
.

Utdragsbestyrkande
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Angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet inom
fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1:16
KFN12017:428 217
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.
Länsstyrelsen anhåller om kultur- och fritidsnämndens yttrande över förslag till
skyddsföreskrifter senast den 5 juni 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 Angående
byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet inom fastigheterna
Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1:16
Remiss 2017-05-05
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden stödjer Länsstyrelsens förslag till
skyddsföreskrifter angående byggnadsminnesförklaring av Tändsticksområdet
inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1.16 i Jönköpings
kommun och län.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock uppmana Länsstyrelsen i Jönköpings
län att rätta och uppdatera kartan som används i bilaga 1 eftersom texten
"Museum" är placerad på fel byggnad i och med att Tändsticksmuseet inte är
lokaliserat i G-huset som kartan anger, utan i F-huset. Dessutom kunde
hänvisningen "Radiomuseet" och "Viktor Rydbergmuseet" avlägsnas från
kartan eftersom de inte längre verkar på området.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (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

-

Justerandes sign
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inom fastigheterna Jönköpings tändsticksfabrik 1 och Väster 1.16 i Jönköpings
kommun och län.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock uppmana Länsstyrelsen i Jönköpings
län att rätta och uppdatera kartan som används i bilaga 1 eftersom texten
"Museum" är placerad på fel byggnad i och med att Tändsticksmuseet inte är
lokaliserat i G-huset som kartan anger, utan i F-huset. Dessutom kunde
hänvisningen "Radiomuseet" och "Viktor Rydbergmuseet" avlägsnas från
kartan eftersom de inte längre verkar på området.
-

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbeslyrkande
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§ 97

Uppdrag att till Kultur- och fritidsnämnden att i dialog med
tekniska nämnden och företagslivet utveckla en modell för
anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt system för hyressättning
till föreningar. Bidragsöversyn efter sammanslagningen av kulturoch fritidsförvaltningen
KFNI2015:104 800
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram på reviderade bidragsregler för

föreningar efter sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslaget har sedan tidigare godkänts av kultur och fritidsnämnden och även
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Under det aft den layoutade
versionen av bidragsreglerna färdigställts så har vissa tillägg, förtydliganden
och justeringar gjorts (se markeringar i kultur- och fritidsnämndens regler för
föreningsstöd). Detta föranledar aft bidragsreglerna behöver godkännas årligen.
En modell och lathund har också tagits fram för att ge en överblick på hur
bidragen hänger ihop.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Bilaga kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd
Bilaga modell och lathund. (Lathund kommer aft kompletteras med sista
ansökningsdag)

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillägg och revideringar i kultur- och

-

fritidsnämndens regler för föreningsstöd.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens regler för
föreningsstöd årligen i novembernämnden, eller vid annat nämndsammanträde
om behov uppstår, för att kunna göra mindre redaktionella justeringar och
förtydliganden varje år.
-

Förslag till kommunfullmäktige
Aft kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att kultur- och fritidsnämnden får delegation från kommunfullmäktige om att
fortsättningsvis årligen få genomföra mindre redaktionella justeringar och
förtydliganden i Kultur- och fritidsförvaltningens regler för föreningsstöd. Alla
andra typer av förändringar eller uppdateringar ska beslutas i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen omedelbart justeras.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna tillägg och revideringar i
kultur- och fritidsnämndens reglerförföreningsstöd.
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsnämndens regler för
föreningsstöd årligen i novembernämnden, eller vid annat nämndsammanträde
om behov uppstår, för att kunna göra mindre redaktionella justeringar och
förtydliganden varje år.
-

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att kultur- och fritidsnämnden får delegation från kommunfullmäktige om aft
fortsättningsvis årligen få genomföra mindre redaktionella justeringar och
förtydliganden i Kultur- och fritidsförvaltningens regler för föreningsstöd. Alla
andra typer av förändringar eller uppdateringar ska beslutas i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen diariet
Martin Funk, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 98

Jönköpings Simsällskap 2017 2018 ansöker om
arrangemangsbidrag
-

KFN12017:251 809

Sammanfattning
Enligt RF : s framtagna beräkningsmall för arrangemang så skapade Jönköpings
simsällskap en intäkt på 15 mnkr till kommunen under föregående år för 11
tävlingar. Under 2017 så ska föreningen arrangera 12 nationella tävlingar och
arrangemang. Föreningen söker därför ett bidrag på 334 tkr för att kunna
arrangera planerade tävlingar. Föreningen föreslås beviljas 200 tkr.
JS har under tidigare år fått stöd direkt från badverksamhetens budget där det
funnits en särskild arrangemangspott. Föreningen har fått 50 200 tkr/årligen
för att anpassa anläggningen till arrangemang. Tanken är att från och med nu
styra över det stöd som JSS får för sina arrangemang till det centrala
arrangemangsbidraget där det hör hemma. För att inte urholka
arrangemangsbidraget görs en årlig intern överföring från budgeten för
badverksamheten till arrangemangsbidraget på 50 tkr. I bidragsbudgeten för
arrangemang återstår 140 tkr efter det att JS S blivit beviljat föreslaget bidrag.
-

Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-18
Ansökan från Jönköpings Simsällskap
Budget SMIJSM simning
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett arrangemangsbidrag till
Jönköpings simsällskap på 200 tkr för att genomföra 12 nationella tävlingar
och arrangemang under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jönköpings simsällskap beviljas 50%
av bidraget i förskott och att resterande bidrag betalas ut efter redovisning för
att säkerställa att alla planerade arrangemang genomförs, enligt de principer
som gäller för arrangemangsbidraget.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

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

Justuiiks sign
/
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett arrangemangsbidrag till
Jönköpings simsällskap på 200 tkr för att genomföra 12 nationella tävlingar
och arrangemang under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jönköpings simsällskap beviljas 50%
av bidraget i förskott och att resterande bidrag betalas ut efter redovisning för
att säkerställa att alla planerade arrangemang genomförs, enligt de principer
som gäller för arrangemangsbidraget.

-

-

Beslutet expedieras till.
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christin Berglund Jönköpings simsällskap
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Rosenlundsbadet-Reviderade öppettider fr. o.m. 2017-09-01
KFNI2017:424 839
Sammanfattning
Rosenlundsbadet föreslår förändringar i öppettiderna med syfte att få mer
enhetliga öppettider över veckan, samt få möjlighet att erbjuda ytterligare
simskolelektioner på måndagar. Förändringen förbättrar också tillgängligheten
för besökare till relaxen som inte annars har möjlighet att besöka den, samt
underlättar städning och schemalagd APT.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-18
Reviderade öppettider Rosenlundsbadet- bilaga
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ändra Rosenlundsbadets öppettider
från och med 2017-09-01 enligt bifogad bilaga Reviderade öppettider
Rosenlundsbadet- bilaga.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ändra Rosenlundsbadets öppettider
från och med 2017-09-01 enligt bifogad bilaga Reviderade öppettider
Rosenlundsbadet- bilaga

-

Beslutet expedieras till:
Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschefen Rosenlundsbadet, kultur och
fritidsförvaltningen
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur och
fritidsförvaltningen

:er, 1d
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§ 100

Detaljplan för Norrahammar 28:1
KFN/2017:404 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Norrahammar
28:1 m.fl. i Norrahammar, Jönköpings kommun. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra ett nytt centrum- och bostadskvarter samt en ny entré till Konsum i
Norrahammars centrum. I planen ingår även omgivande allmänna ytor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22.
Samrådshandling Detaljplan för Norrahammar 28:1 m.fl. Norrahammar,
Jönköpings kommun
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens
förslag med medskicket att nuvarande boulebanor och skateboardpark som
påverkas av föreslagen parkering i detaljplaneförslaget verkligen ersätts i
närområdet samt att konsekvenser av eventuell flytt av biblioteksverksamheten
utreds både ur ekonomisk synvinkel och verksamhetsmässigt.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom
stadsbyggnadsnämndens förslag med medskicket att nuvarande boulebanor och
skateboardpark som påverkas av föreslagen parkering i detaljplaneförslaget
verkligen ersätts i närområdet samt att konsekvenser av eventuell flytt av
biblioteksverksamheten utreds både ur ekonomisk synvinkel och
verksamlhetsmässigt.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Peterson Dahl, avdelningschef idrott och förening, handläggare, kulturoch fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontorets diarium

ign
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§ 101

Remissutgåva av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 20172022
KFN/2017:381 800

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden bereds tillfälle att lämna synpunkter på det av ASPgruppen (arbetsgruppen för samhällsplanering) upprättade förslaget till
Kommunalt Bostadsförsörjningspro gram för 20] 7-2022.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-19
Remissutgåva av kommunalt bostadsförsörjningspro gram för 20] 7-2022
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2017~2022 med följande synpunkt; Kultur- och
fritidsnämnden uppmanar ASP-gruppen att ta i beaktande samtliga
medborgares rätt att utöva kultur- och fritidsaktiveter i nära anslutning till sin
bostad. På så sätt bör ASP-gruppen genom sitt bostadsplanerande värna om
vikten av ett rikt utbud med såväl kulturinslag som möjlighet till stadsnära
rekreation eller annat idrottsutövande.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom Kommunalt
bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 med följande synpunkt; Kultur- och
fritidsnämnden uppmanar ASP-gruppen att ta i beaktande samtliga
medborgares rätt att utöva kultur- och fritidsaktiveter i nära anslutning till sin
bostad. På så sätt bör ASP-gruppen genom sitt bostadsplanerande värna om
vikten av ett rikt utbud med såväl kulturinslag som möjlighet till stadsnära
rekreation eller annat idrottsutövande.

-

Beslutet expedieras till:
Tekniska nämnden
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltning

terapcIes s)ij,1
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§ 102

Program för hållbar utveckling miljö, 2018-2025. Remiss
KFNI2017:374 420
-

Sammanfattning
Stadskontoret har upprättat Program för hållbar utveckling- miljö Framtidens
Jönköping 2018-2025 Remissversion 2017-04-03. Kultur- och fritidsnämnden
har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 2017-06-22
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22
Bilaga Korrigeringar under kapitel 2 Vår livsmiljö
Program för hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2018-2025
Remissversion 2017-04-03
Program för hållbar utveckling — miljö Framtidens Jönköping 2018-2025
Kultur- och fritidsnämnden Remissversion 2017-04-03
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Program för hållbar utveckling- miljö Framtidens Jönköping 2018-2025
Remissversion 2017-04-03 tillstyrks med de synpunkter som uppges i bilagan
till tjänsteskrivelse 2017-05-22, under förutsättning att åtgärderna ryms inom
befintlig budget.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄM1\DENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Program för hållbar utveckling- miljö
Framtidens Jönköping 2018-2025 Remissversion 2017-04-03 tillstyrks med de
synpunkter som uppges i bilagan till tjänsteskrivelse 2017-05-22, under
förutsättning att åtgärderna ryms inom befintlig budget.

-

Beslutet expedieras till:
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Malin Sahlberg, utvecklingsingenjör, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen, Annelie Wiklund, miljöstrateg, Stadskontoret

fdc~~ig
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§ 103

Medborgarförslag om Huskvarna bibliotek
KFN/2017:332 880
Sammanfattning
Stig Jonsson har den 12 mars 2017 författat ett medborgarförslag om
Huskvarna bibliotek. I förslaget redogör Stig Jonsson för hur arkitekten
Isabella Lopez Rengstig i sift examensarbete föreslog aft det gamla elverket i
Huskvarna skulle byggas om och innehålla bland annat bibliotek, läsrum, café,
samlingssal, musikövningsrum, skatepark och kanotuthyrning. Mot bakgrund
av det föreslår Stig Jonsson att fullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag
att genomföra nämnda projekt av arkitekten. Detta skulle, enligt Stig Jonsson,
vara lämpligt som ett alternativ till de nya bibliotekslokalerna i det nya
Stadshuset.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-18.
Medborgarförslag om Huskvarna bibliotek Ks!2017: 165 880.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-03-30 § 61
Medborgarförslag om Huskvarna bibliotek
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-05-18 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Förslaget bedöms inte som möjligt aft genomföra under
rådande omständigheter. Flytten av biblioteket och byggnationen av det nya
Stadshuset har kommit så långt att det varken är ekonomiskt eller tidsmässigt
försvarbart aft avbryta det pågående projektet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-05-18 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Förslaget bedöms inte som möjligt att genomföra under
rådande omständigheter. Flytten av biblioteket och byggnationen av det nya
Stadshuset har kommit så långt att det varken är ekonomiskt eller tidsmässigt
försvarbart aft avbryta det pågående projektet.

-

jster9ei
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Diariet
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§ 104

Södra Vätterbygdens konstrunda ansöker om kulturbidrag
KFN/2017:411 805
Sammanfattning
Föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda ansöker om kulturbidrag på 50 tkr
för genomförande av Södra vätterbygdens konstrunda 2017-09-01 2017-0903 i Södra vätterbygden med centrum i Jönköpings kommun. Kostnaderna
beräknas till 143 500 kr och intäkterna till 92 450 kr. Kultur- och
fritidsnämnden föreslås bevilja en förlustgaranti på 50 tkr. Ansökan gör att
ackumulerad sökt summa från föreningen för verksamhet samma kalenderår
sammanlagt överstiger 60 000 kr. Ärendet ska därför behandlas av kultur- och
fritidsnämnden
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-26.
Bilaga: kopia på ansökan om kulturbidrag, stadgar, budget 2017 för Södra
Vätterbygdens konstrunda, Mötesprotokoll 170223.
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016, resultat- och balansräkning 2016
(hämtade från tidigare inskickat ärende).
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Södra vätterbygdens
konstrunda en förlustgaranti på 50 tkr för genomförande av arrangemanget
Södra vätterbygdens konstrunda 2017-09-01 2017-09-03.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden beviljar
föreningen Södra vätterbygdens konstrunda en förlustgaranti på 50 tkr för
genomförande av arrangemanget Södra vätterbygdens konstrunda 2017-09-01
2017-09-03.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Bidraget utbetalas i efterskott efter redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda
Mazar Alij evski, 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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§ 105

Södra Vätterbygdens konstrunda ansöker om kulturbidrag för
särskild driftkostnad
KFN/2017:410 805
Sammanfattning
Föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda ansöker om kulturbidrag för
särskild driftkostnad på 72 tkr för hyra av lokal. Föreningen har fått
information från Tekniska kontoret om aft eventuellt kunna få disponera
Alphyddan i Jönköpings stadspark. Ansökan gör att ackumulerad sökt summa
från föreningen för verksamhet samma kalenderår sammanlagt överstiger
60 000 kr. Ärendet ska därför behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Föreningen startade sin verksamhet 2016. För genomförande av Södra
väfterbygdens konstrunda 2016 beviljade kultur- och fritidsnämnden 2016-0609 § 103 ett stöd från utvecklingsanslaget för arrangemanget på 51 tkr. För
2017 föreslås föreningen aft beviljas 50 tkr för Södra väfterbygdens
konstrunda. Kultur- och fritidsnämnden föreslås aft avslå ansökan om stöd för
lokalhyra med hänvisning till aft en övergång till ett nytt regelsystem för bidrag
är aktuell. Kultur- och fritidsnämnden behandlar förslag till nytt regelsystem
vid sift sammanträde i juni. Reglerna ska sedan antas av kommunfullmäktige.
Eventuellt bidrag till lokalhyra till föreningen Södra väfterbygdens konstrunda
bör behandlas enligt de nya reglerna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-26.
Bilaga: kopia på ansökan om kulturbidrag samt föreningens bilaga angående
driftbidrag.
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2016, resultat- och balansräkning 2016
(hämtade från tidigare inskickat ärende).
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med hänvisning till aft en
övergång till ett nytt regelsystem är aktuell.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att
en övergång till ett nytt regelsystem är aktuell.

-

Beslutet expedieras till.
Föreningen Södra Vätterbygdens konstrunda
Mazar Alij evski, 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.

erande51gi
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§ 106

Föreningen Teaterstickorna ansöker om ett kulturbidrag för
särskild driftkostnad
KFNI2017:115 049
Sammanfattning
Föreningen Teaterstickorna ansöker om 16 892 kr för lokalhyra för förråd i
Gamla rådhuset. Förrådet används till kostymförråd för Allmogemarknaden.
Ansökan gör att ackumulerad sökt summa från föreningen för verksamhet
samma kalenderår sammanlagt överstiger 60 000 kr. Ärendet ska därför
behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Ansökan har inkommit för sent.
Ansökan om kulturbidrag ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium
tillhanda senast tre månader innan start för det som ansökan avser.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja föreningen Teaterstickorna ett
tillfälligt kulturbidrag på 16 892 kr för hyreskostnad för förråd i Gamla
rådhuset för år 2017. Bidraget är av engångskaraktär och garanterar ej fortsatt
bidrag eller bidragsnivå. För eventuellt bidrag till hyra för förråd 2018 kommer
en bedömning att göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya regler för bidrag
då dessa antagits. För verksamhet 2017 har kultur- och fritidsnämnden 201612-08 § 171 beviljat föreningen ett kulturbidrag i form av garantibidrag på 70
tkr för genomförande av projekt Peter Pan samt 2017-02-09 § 26 beviljat ett
tillfälligt kulturbidrag på 82 tkr för hyra av lokal i Jönköpings kommun för år
2017. Bidraget är av engångskaraktör och garanterar ej fortsatt bidrag eller
bidragsnivå.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-26.
Bilaga: kopia på ansökan om kulturbidrag för hyra av förråd, följebrev och
hyreskontrakt för förråd i Gamla rådhuset.
Bilaga: verksamhetsberättelse 2015, årsbokslut för verksamhetsår 2015-01-01
2015-12-31 med förvaltningsberättelse, balansrapport, resultatrapport och
revisionsberättelse (hämtade från tidigare inskickat ärende).
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Teaterstickorna ett tillfälligt
kulturbidrag på 16 892 kr för hyreskostnad för förråd i Gamla rådhuset för år
2017. Bidraget är av engångskaraktär och garanterar ej fortsatt bidrag eller
bidragsnivå. För eventuellt bidrag till hyra för förråd 2018 kommer en
bedömning att göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya regler för bidrag då
dessa antagits.
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 2018-02-12.

-

-

-
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Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli 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 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Föreningen Teaterstickorna ett
tillfälligt kulturbidrag på 16 892 kr för hyreskostnad för förråd i Gamla
rådhuset för år 2017. Bidraget är av engångskaraktär och garanterar ej fortsatt
bidrag eller bidragsnivå. För eventuellt bidrag till hyra för förråd 2018 kommer
en bedömning att göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya regler för bidrag
då dessa antagits.
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 2018-02-12.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Föreningen Teaterstickorna, Roland Jonsson, ordförande (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alij evski, 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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107

§

Konstnärlig gestaltning Sanda särskola
KFN/2016:761 866
-

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till tre skissförslag med
konstnärlig gestaltning av Sanda särskola, Huskvarna. Förslagen är utarbetade
av konstnärerna Mia Malmiöf och Göran Hägg, Richard Johansson och
Tetyana Goryushina.
Konstnärerna presenterade sina skissförslag 2017-05-08 för konstnärliga
gestaltningsgruppen samt representanter från Sanda särskola.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-19.
Skissförslagen från Mia Malmlöf och Göran Hägg, Richard Johansson och
Tetyana Goryushina.
Motivering 2017-05-19 från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga
gestaltningsgrupp
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden ger konstnären Tetyana Goryushina i uppdrag att
genomföra sitt förslag för Sanda särskola.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-06-07.

KULTUR- OCH FRITID SNÄMDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ger konstnären Tetyana Goryushina i
uppdrag att genomföra sitt förslag för Sanda särskola.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

-

-

Beslutet expedieras till.
Konstnärerna
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek,
kultur- och fritidsförvaltningen
Sanda särskola
Konstnärliga gestaltningsgruppen

~
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§ 108

Övriga frågor
1) Mänskliga Rättigheter i Jönköping, 9-22 november
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de som önskar får anmäla sig till
nämndsekreteraren Anna Johansson.

-

2) Kommunkulturdagarna 2017
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Peter Jutterström (M) och Eber
Fransson (5) deltar. Nämndsekreteraren Anna Johansson anmäler.

-

3) Bokmässa 28-29 september
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de som önskar får anmäla sig till
nämndsekreteraren Anna Johansson senast den 26 juni.

-

sigp
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Ordförarens tack
Peter Jutterström (M) tackar ledamöterna i kultur- och fritidsnämnden,
förvaltningens tf kultur- och fritidsdirektör samt förvaltningens tjänstemän och
tillönskar en trevlig sommar.
Peter Jutterström (M) tackar ledningsgruppen speciellt i arbetet med att ta fram
förslaget till verksamhets- och investeringsbudget (VIP) 2018-2020 Budget
2018, Han riktar ett tack mot Anna-Gun Grännö som lämnar sin tjänst inom
förvaltningen för annat arbete.
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