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§1
Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista godkänns med
ändringen att presentationen av Johan Gärskog och Erica Månsson utgår.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns med ändringen att presentationen av Johan Gärskog och Erica
Månsson utgår.

-

Utdragsbestyrkande

,9

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-02-09

§2

Informationsärende
Adam Starck, föreningen Sofiehof Underjord och Riksteatern, Stefan Liljeberg,
Vulkanteatern, Sara Magnusson, Södra Vätterbygdens konstrunda samt
Johanna Linder, Österängens kosthall informerar om Jönköpings fria
Kulturallians.
Martin Funek, enhetschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen
och Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och friluftsförvaltningen
informerade om dialogen med friluftsföreningar gällande vinteridrott.
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och friluftsförvaltningen informerade
om plan för friluftsliv 2018-2022.
Martin Funck, enhetschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen
informerade om plan för idrott 2018-2022.
Annika Wemborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
och Andreas Oggesj ö, verksamlietssamordnare, Huskvarna bibliotek
informerar om Huskvarna biblioteks planerade flytt till nya stadshuset i
Huskvarna.
Annika Wemborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
informerar om utveckling av Österängens bibliotek.
Hugo Ranerås, enhetschef Stadsgården, kultur- och fritidsförvaltningen
informerar om lägesrapport angående Stadsgården, Råslätt
Henrik Andersson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
informerar från kultur- och fritidsnämndens presidium och kultur-och
fritidsdirektörens studieresa till kulturhuvudstaden Wroclaw, Polen 2016-1220-2016-12-21
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§3

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2016-11-26-2017-01-26 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2016-11-26--2017-01-26 läggs till handlingarna.

-
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Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2016-1126-2017-01-26 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckningen över
delegationsbeslut 2016-11-26-2017-01-26.

-
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§5
Strategi och handlingsplan för fritidsfiske och fisketurism i
Jönköpings län Remiss
KFN/2016:1023 809
-

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en strategi och en handlingsplan
som har till syfte att ge en gemensam bild, vilket innebär en gemensam
plattform av hur fritidsfisket och fisketurismen kan utvecklas i länet. Målet är
2020 men kommer att följas upp årligen genom ett nätverk för fritidsfiske och
fisketurism som ska permanentas för länet från och med 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16
Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018
Fritidsfiske och fisketurism I Jönköpings län 2020 Strategi och
handlingsplan.-Remiss
www.ifiske.se-Information om fiskevatten, fiskevårdsområden och var man
kan köpa fiskekort alternativt köpa fiskekort online
http ://naturkartan.se/j onkoping/landsi on-fiskevatten Se exempel på appen
Naturkartan
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen, vilket innebär att
kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom strategi och handlingsplan men
har följande kommentarer;
1. Målsättning nr 2. Tillgänglighet tillfiske i Jönköpings län har
förbättrats. Det saknas information om www.ifiske.se under
rubriken bakgrund och syfte. Internetsidan är en fiskesite där många
av länets fiskevårdsområden finns representerade och där det finns
möjlighet att köpa fiskekort online. Tidigare fritidsförvaltningen i
Jönköpings kommun har finansierat delar av dess uppbyggnad via
Länsstyrelsen. Jönköpings kommun hänvisar till siten på
kommunens hemsida och via app en Naturkartan.
2. Målsättning 5 Intresset för fiske har ökat. Det är positivt med ett
regionkontor för Sportfiskarna i Jönköpings län. Det skulle
framhäva fisket i det geografiska området i Jönköpings kommun,
det vill säga där brister finns enligt strategin och det skulle
framförallt berika skolorna och det friluftspolitiska målet Ett rikt
friluftsliv i skolan. Det är ett fokusområde för Jönköpings kommun
framgent. Det är en betydelsefull fråga även kopplat till integration,
folkhälsa, ökad kunskap om allemansrätten och friluftliv i stort, inte
endast kopplat till fiske.
En representant från kultur och fritidsförvaltningen föreslås delta i
det nätverk som framgent skall samverka inom fritidsfiske och
fisketurism.

-
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4. Jönköpings kommun arbetar för att på ett bättre sätt tillgängliggöra
information om fiske inom kommunen via hemsidan och appen
Naturkartan. Det är positivt om ovan nätverk kan utveckla arbetet
ytterligare.
5. Samverkan kring den fysiska tillgängligheten för att bedriva fiske
för personer med någon form av funktionsnedsättning är mycket
positivt.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag,
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse som svar på remissen, vilket innebär att
kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom strategi och handlingsplan men
har följande kommentarer;
1. Målsättning nr 2. Tillgänglighet tillfiske i Jönköpings län har
förbättrats.
Det saknas information om www.ifiske.se under rubriken bakgrund
och syfte. Intemetsidan är en fiskesite där många av länets
fiskevårds områden finns representerade och där det finns möjlighet
att köpa fiskekort online. Tidigare fritidsförvaltningen i Jönköpings
kommun har finansierat delar av dess uppbyggnad via
Länsstyrelsen. Jönköpings kommun hänvisar till siten på
kommunens hemsida och via appen Naturkartan.
2. Målsättning 5 Intresset för fiske har ökat. Det är positivt med ett
regionkontor för Sportfiskarna i Jönköpings län. Det skulle
framhäva fisket i det geografiska området i Jönköpings kommun,
det vill säga där brister finns enligt strategin och det skulle
framförallt berika skolorna och det friluftspolitiska målet Ett rikt
friluftsliv i skolan. Det är ett fokusområde för Jönköpings kommun
framgent. Det är en betydelsefull fråga även kopplat till integration,
folkhälsa, ökad kunskap om allemansrätten och frilufihiv i stort, inte
endast kopplat till fiske.
En
representant från kultur och fritidsförvaltningen föreslås delta i
3.
det nätverk som framgent skall samverka inom fritidsfiske och
fisketurism.
4. Jönköpings kommun arbetar för att på ett bättre sätt tillgängliggöra
information om fiske inom kommunen via hemsidan och appen
Naturkartan. Det är positivt om ovan nätverk kan utveckla arbetet
ytterligare.

-
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5. Samverkan kring den fysiska tillgängligheten för aft bedriva fiske
för personer med någon form av ftmktionsnedsäftning är mycket
positivt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till.
Länsstyrelsen Jönköpings län
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

A!

Utdragsbestyrkande
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lm
Medborgarförslag om att anlägga elljusspår från Egnahem till
IKHP parkering. (Anläggning av cykel/gångväg från Egnahem till
IKHP) Remiss
-

KFNI2016:947 809

Sammanfattning
Göran Johansson, Huskvarna har lämnat in ett medborgarförslag om att
anlägga en gång/cykel/skid/rullskidväg längs hela vägen från Egnahem till 1K
Hakarpspojkamas (IKHP) parkering.
Kultur- och fl'itidsförvaltningen ställer sig mycket positiva till förslaget att
anlägga en gång- och cykelväg mellan bostadsområdet Egnahem och
motionsanläggningen IKHP. Huvudsakliga argumenten för en cykel- och
gångväg mellan Egnahem och IKHP är följande:
Säkerheten för barn- ungdomar och vuxna som ska ta sig till
anläggningen i samband med organiserade träningar.
Säkerheten för allmänheten att ta sig till anläggningen i samband med
motion- eller rekreationsaktiviteter.
Säkerheten och framkomligheten vid större arrangemang och event för
besökande men även räddningsfordon vid eventuella olyckor.
Miljöaspekten, att fler väljer att cykla eller gå om den möjligheten
erbjuds.
Jönköpings Kommun har ambitionen att bli Sveriges främsta
friluftskommun och då måste friluftsanläggningar vara mer
lättillgängliga och säkra att ta sig till på annat sätt än att åka bil.
Jönköpings kommun har också ambitionen att bli en framstående
cykeldestination och då krävs ett väl utbyggt cykelvägsnät och även
lättillgängliga och väl utmärkta leder för mountainbikecykling.
I framtiden bör även busslinje 33 ansluta till IKIHIP för att skolklasser
eller personer med särskilda behov ska kunna ta sig till anläggningen.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28
Medborgarförslag om cykel/gångväg från egnahem till IKHP.
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2016-11-24 § 289
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-12-28 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till
medborgarförslaget om att anlägga en cykel och gångväg från Egnahem till
IKHP, under förutsättning att cykelvägen kan bli en del av cykelprogrammet
för Jönköpings kommun.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

Justerand3pn
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-12-28 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till
medborgarförslaget om att anlägga en cykel och gångväg från Egnahem till
IKHP, under förutsättning att cykelvägen kan bli en del av cykelprogrammet
för Jönköpings kommun.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-09

§7

Bidragsöversyn-Övergångsregler
KFNI2015:104 800
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-11-10 § 144 att anta nya regler för
kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd samt att regelverket ska
börja gälla från den 1januari 2017. Övergångsregler kommer att behövas under
år 2017 och 2018 för att göra övergången så smidig som möjligt.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet om nya regler för kultur- och
fritidsnämndens regler för föreningsstöd 2017-01-26. Kultur- och
fritidsnämnden föreslås besluta att förvaltningen kan tillämpa övergångsregler
där så behövs i övergången mellan det gamla och det nya regelsystemet. Det
gamla regelsystemet för föreningsbidrag till kulturföreningar gäller för ansökan
2017. Det gamla regelsystemet för kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet
gäller tills föreningarna beviljats aktivitetsbidrag 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-19.
kopia på Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-11-10 § 144.
Gällande regler för föreningsbidrag till kulturföreningar.
Gällande regler för kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen kan tillämpa
övergångsregler där så behövs i samband med övergången mellan det gamla
och det nya regelsystemet.
Det gamla regelsystemet för föreningsbidrag till kulturföreningar gäller för
ansökan 2017.
Det gamla regelsystemet för kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet
gäller tills föreningarna beviljats Aktivitetsbidrag 2018.

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen kan tillämpa
övergångsregler där så behövs i samband med övergången mellan det gamla
och det nya regelsystemet.
Det gamla regelsystemet för föreningsbidrag till kulturföreningar gäller för
ansökan 2017.

-

-

Utdragsbestyrkande
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Det gamla regelsystemet för kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet
gäller tills föreningarna beviljats Aktivitetsbidrag 2018.

-

Beslutet expedieras till:
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storck, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltning
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§8
Ansökan om stort investeringsbidrag 2017
KFN!2016:1030 805
Sammanfattning
Trettiotvå ansökningar om Stort investeringsbidrag har inkommit från
tjugofyra föreningar i föreskriven tid. Den sammanlagda investeringssumman
uppgår till 25,7 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att
investeringsbidrag bevilj as med 3,2 mnkr.
Av kultur- och fritidsnämnden beviljade bidrag i februari 2016, återstår att
finansiera 364 125 kr inom ramen för 2017 års investeringsbudget.
2017 års ansökningar föreslås beviljas enligt bilaga med 2. 835 8751r.
Totalt uppgår investeringsbidraget för 2017 till 3,2 mnkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28.
Bilagor till tjänsteskrivelse 2016-12-28.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag för 2017
beviljas enligt redovisat förslag i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag för 2017
beviljas enligt redovisat förslag i bilaga till denna tjänsteskrivelse.

-

Beslutet expedieras till:
Berörda föreningar
Föreningsutvecidare
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

TJtdragsbestyrkande
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Bankeryds Missionsförsamling 16:828
Bankeryds SK 16:832
Bankeryds Tennisklubb 16:718
Barnarps IF 16:808
Bottnaryds IF 16:803
Ekhagens IF16: 820
IF Haga 16:797
IKHP 16:769
IKHP 16:816
IKHP 16:817
IKHP 16:772
IKHP 16:770
IKHP 16:771
IKHP 16:773
IKHP 16:335
Järsnäs MGK 16:822
Jönköpings Curling Club 16:524
Jönköpings Fältrittklubb 16:853
Jönköpings OL-allians 16:830
Jönköpings Roddsällskap 16:437
Jönköpings Slalomklubb 16:778
Jönköpings Sjöscoutkår 16:426
KFUM Jönköping 16:807
Norrahammars Motorklubb 15:832
Norrahammars Motorklubb 16:733
Norraham. Tabergs Barnkoloni 16:811
Tabergs SK 16:799
Tenhults IF 16:744
Visingsö AlS 16:482
Ölmstads IS 16:179
Ölmstads Pingst 16:833
Örserums 1K 16:669
Totalt

Byggnation av ungdomslokaler
Konstbevattning på gräsplaner
Anlägga minitennisplan
Anlägga konstgräsplan, renov omklädrum
B&äggn. ansatsbana, omdrag. skidspår
Anlägga konstgräsplan
Inköp gräsklippare
Byggnation av äventyrs- och balansbana
Högtalare och av-utrust. Nya byggnaden
Högtalare, speakerutrust. Stadionområcie
Nytt speakertorn stadionområdet
Pistmaskjn
Ny Ledbelysning till slalombacken
Pumptrackbana för MTB
Tillgänglighetsanpassning Etapp 2
Nya fönster, fiber, ny dusch/wc
Installation av bildskärmar, kameror
Byte av tak, stuprör, panel
Kartproduktion
Byggnation av båthall till aktivitetshall
Inköp 2 snökanoner
Inköp av segelbåt
Ny golvmatta till sporthallen
Byggnation av ny tvätthall
Uppgradering av crossbana
Iordn.ställ av lek/bollplan, renov. av kök
Inköp av gräsklippare
Inköp av gräsklippare
Nybyggnation av klubbstuga
Ombyggnad/renovering av klubbstugan
Ombyggnad av barn/ungdomslokalerTillbyggnad av förråd
,

7-7 7l,—

-7

.'.ier.T.

443 000
159 900
236 551
70965
-'
200 000
60 000
3870500 1 165 000
300 000
90 000
915 299
274 590
280 000
84 000
200 000
60 000
150 000
45 000
I]
300 000
90 000
!1
900 000
270 000
1 000 000
300 000
I]
300 000
90 000
200 000
60 000
4 971 875
0
185 000
55 500
55 500
551 875
165 563
0
625 000
187 500
187 500
1 317 000
395 100
200 000
290 000
87 000
87 000
568 750
284 375
284 375
190 000
57
57 000
618 750
185 625
185 625
221 000
66 300
66 300
155 000
46 500
46500 —
370 000
111 000
å2 594
253 476
76 043
76 043
246 866
74 060
74 060
5 006 578
S12173
500000
269 575
80 873
80 873
263 384
64015
64 015
290 000
87 000
0
25 688979, 51-65082 2 835 875
-

-

oop

OIN

Ii.
______

___

Beslutat 2016 för 2016 och 2017
Bankeryds TK
1
Tabergsdaiens Tennisklubb (framflyttad från 2016/2017 till 2017/2018)
Summa
Summa totalt

157 875
206 250
364125
3 200 000

206 250

~ 9 , --7~y-,
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Husqvarna FF-Ansökan om ekonomiskt stöd för verksamheten
Fotboll För Alla
KFNI2016:984 805
Sammanfattning
Husqvarna FF bedriver sedan cirka elva år tillbaka Fotboll För Alla (FFA).
FFA är en verksamhet för barn, unga- och vuxna med någon form av
funktionsnedsättning. HFF är den förening i Småland som har den mest
omfattande verksamheten för denna målgrupp och har mellan 75-80 personer
som deltar regelbundet. HFF är den enda fotbollsföreningen i kommunen med
denna riktade verksamhet. För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och
för att skapa en större trygghet och kontinuitet söker föreningen ekonomiskt
stöd för 2017. Ansökningsbelopp är 240 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09
Ansökan från Husqvarna FF 2016-12-15
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Husqvarna FF 125 tkr i bidrag
till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för 2017.
Hälften av bidraget betalas ut som ett förskott senast 31 mars 2017.
Resterande belopp betalas ut efter att ekonomisk redovisning och utvärdering
av verksamheten inkommer efter avslutad säsong, hösten 2017.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

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 Husqvarna FF 125 tkr i bidrag
till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för 2017.
Hälften av bidraget betalas ut som ett förskott senast 31 mars 2017.
Resterande belopp betalas ut efter att ekonomisk redovisning och utvärdering
av verksamheten inkommer efter avslutad säsong, hösten 2017.

-

-

Beslutet expedieras till:
Husqvarna FF Stefan Axelsson (ordförande)
Husqvarna FF Ingvar Ederborn (ansvarig ungdom)
-

-

Utdragsbestyrkande
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Maria Carlsson, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Kungörelse Ändring av detaljplanen Stadsplan för kvarteret
Eldhärden m.fl. i Jönköping, Öster
KFN/2017:39 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ändring av detaljplan för stadsplan för
kvarteret Ridhärden m.fl. i Jönköping, Öster. Syftet med ändringen är att
möjliggöra byggnationen av en ny skolbyggnad innehållande förskola,
grundskola och två fulistora sporthallar. Ändringen innebär en ökad byggrätt
från 11 till 16 meter och att den punktprickade marken mot Kålgårds gatan tas
bort. Behovet av skolor och fulistora sporthallar i centrala Jönköping är väldigt
stort och det blir allt större då invånarantalet runt Munksjön ökar i snabb takt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20
Samrådshandling 2016-11-08
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens
förslag och ser mycket positivt på att det möjliggör en förskola, grundskola och
två fullstora sporthallar.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom
stadsbyggnadsnämndens förslag och ser mycket positivt på att det möjliggör en
förskola, grundskola och två fiTllstora sporthallar.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Martin Peterson Dahl, avdelningschef idrott och förening, handläggare, kulturoch fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande
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Barnbokslut 2016
KFN/2016:1021 804
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att årligen upprätta ett barnboksslut senast i
april månad (se protokoll kommunfullmäktige 2012-10-18 § 300).
Kultur och fritidsförvaltningen redovisar dels hur arbetet med
utvecklingsområdena har fortlöpt under 2016 samt vad som kan förväntas
ifråga om utmaningar och utvecklingsområden för år 2017 i relation till
barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2017-01-11.
Skrivelse Barnbokslut 2016
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och
fritidsförvaltningens redovisning av barnbokslutet för 2016.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och
fritidsförvaltningens redovisning av barnbokslutet för 2016.

-

Beslutet expedieras till:
Asa Ekman, bamstrateg
Stadskontoret
Lena LUck, samordnare för barn och ungdomsverksamhet, handläggare, kulturoch fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Verksamhetsberättelse 2016
KFN/2015:1 040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
verksamhetsberättelse 2016. Kultur- och fritidsnämnden har aft ta ställning till
och godkänna verksamhetsberättelsen 2016 och därmed även uppföljningen av
intemkontrollplan för 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16.
Verksamhetsberättelse 2016 för kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner verks arnhetsberättelsen 2016 för
kultur-och fritidsnämndens verksamheter och därmed även uppföljningen av
intemkontrollplan för 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft godkänna verksamhetsberättelsen
2016 för kultur-och fritidsnämndens verksamheter och därmed även
uppföljningen av internkontrollplan för 2016.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Ledningsgruppen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, handläggare, avdelningschef kvalitet och utveckling, kulturoch fritidsförvaltningen
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Verksamhetsplan 2017
KFN12016:344 049

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna förslag till
verksamhetsplan 2017 och prisjustering gällande skolvisningsavgifter på
Tändsticksmuseet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-16
Verksamhetsplan 2017 för kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur.- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna prisjustering för
skolvisning på Tändsticksmuseet.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna prisjustering för
skolvisning på Tändsticksmuseet.

-

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Marie Drugge, ekonom, stadskontoret
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, handläggare, avdelningschef kvalitet och utveckling, kulturoch fritidsförvaltningen
Ann Johnsson, museiintendent, Tändsticksmuseet, kultur- och
fritidsförvaltningen
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
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§14
Vattenfesten 2017
KFN/2017:54 861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har beslutat medverka till skapandet av en
större festival i slutet av augusti, i samband med ett antal större tävlingar i
staden, däribland SM i rodd och allsvenskan i segling. Kultur och
fi'itidsförvaltningen kommer att ha en sammanhållande, koordinerande funktion
för hela festen, även om varje arrangör fullt ut ansvarar för sitt evenemang.
Kultur och fritidsförvaltningen har inom budgetramen om 1 miljon kronor tagit
fram förslag på hur festivalen ska genomföras. Inom ramen föreslås att vissa
medel avsätts för anställning av tillfällig projektledare för kulturdelen samt att
fokus läggs på ett fåtal större aktiviteter och evenemang.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-27
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget som presenteras i
tjänsteskrivelsen om en vattenfest 2017 med en budget om lmnkr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

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 förslaget som
presenteras i tj änsteskrivelsen om en vattenfest 2017 med en budget om 1 mnkr.

-

Beslutet expedieras till:
Henrik Hermansson, kvalitet och utveckling, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf. enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Anna-Gun Griinnö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur.- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 15
Handlingsplan för jämställdhet 2017 med uppföljning 2016
KFN/2017:27 026
Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige antagna Jämstälidhetspian 2015-2020 för
Jönköpings kommun 2015-2020 ska samtliga förvaltningar årligen utarbeta en
handlingsplan för jämställdhet som konkretiserar målen och redovisar åtgärder
i och effekter av jämstälidhetsarbetet. Samtliga nämnder sammanställer en
handlingsplan som sedan används som underlag till den kommunövergripande
jämställdhetsrapport som redovisas för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-16
Handlingsplan för jämställdhet för kultur- och fritidsnämnden 2017 med
uppföljning 2016
Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden antar Handlingsplan för jämställdhet 2017 med
uppföljning 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att antar Handlingsplan för
jämställdhet 2017 med uppföljning 2016.
-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Ledningsgruppen
Amiica Ryman, handläggare, avdelningschef för kvalitet och utveckling,
kultur- och fritidsförvaltningen

P
e
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§16

Integrationsrapport 2016
KFN/2016:935 810
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att sammanställa en
integrationsrapport för 2016. Nämndens rapport utgör en del av underlaget till
den övergripande integrationsrapporten som integrationssamordnaren för
Jönköpings kommun sammanställer till kommunfullmäktige i april 2017.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna förvaltningens
förslag till integrationsrapport 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13
Integrationsrapport 2016.
Stadskontorets rapport "Anställda med utländsk bakgrund 2016"
Komniunalrådsskrivelse 2016-11-25
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-3 1.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alij evski, avdelningschef, handläggare, kultur- och flitidsförvaltningen

s

f7

Utdragsbestyrkande

25

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-02-09

§ 17

Betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund-Remiss
KFN/2016:894 800

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 30 april 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och
kulturskolan. Utredningen har antagit namnet Kulturskoleutredningen (Ku
2015:02). I utredningen föreslås utvecklande insatser för att möjliggöra en
likvärdig kulturskola i hela landet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-09

Kulturdepartementets betänkande Mn inkluderande kulturskola på egen grund
(SOU 2016:69)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-01-09 lämnas som yttrande över betänkandet En
inkluderande kulturskola på egen grund- Remiss, vilket innebär aft kultur- och
fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
Jönköpings kommun vill uttrycka intresse för att bli placeringsort för det
planerade nationella kulturskolecentrumet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag,
samt att paragrafen förklars omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-01-09 lämnas som yttrande över betänkandet En
inkluderande kulturskola på egen grund- Remiss, vilket innebär att kultur- och
fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
Jönköpings kommun vill uttrycka intresse för att bli placeringsort för det
planerade nationella kulturskolecentrumet.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecidare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerign
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§18

Hälsostrategi -Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i
Jönköpings kommun-Remiss
KFN/2016:875 800

Sammanfattning
Stadskontorets personalavdelning har, utifrån personalutskottets
handlingsprogram "Attraktiv arbetsgivare 2015 2018" utarbetat ett förslag till
Hälsostrategi för Jönköpings kommun. Kultur- och fritidsförvaltningen har
beretts tillfälle att yttra sig över ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016:875 800
Förslag till Hälsostrategi Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i
Jönköpings kommun.
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden nämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-01-10 lämnas som yttrande över förslaget till
Hälsostrategi Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i Jönköpings
kommun, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

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 2017-01-10 lämnas som yttrande över förslaget till
Hälsostrategi Utvecklingsområden för friskare arbetsplatser i Jönköpings
kommun, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget.
-

Beslutet expedieras till.
Stadskontorets diarium
Lill Granath, folkhälsosamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
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§19

Kulturskolan-Ansökan om bidrag till nationaldagsfirande 6 juni
2017
KFN/2017:25 049

Sammanfattning
Kulturskolan har i uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen att arrangera
nationaldagsfirandet. Ersättningen för 2016 var 100 tkr. Ersättningen 2015 var
75 tkr och ersättningen 2014 var 50 tkr.
Kulturskolan har nu inkommit med en ansökan om ett utökat anslag till
Nationaldagsfirandet 2017 om 50 tkr. Utvärderingen av nationaldagsfirandet
2016 visade att en större budget behövs.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-20
Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-01-20
Kulturskolans ansökan om bidrag 2017-01-09
Kulturskolans redovisning av Nationaldagsfirandet 2016 2016-12-06
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-0203 § 8
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse
med kulturskolan angående genomförande av Nationaldagsfirande 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillfråga talare, av kulturoch fritidsnämnden beslutad ordning, till firandet av Sveriges nationaldag den
6 juni 2017.
Ersättningen till Kulturskolan för att arrangera Nationaldagsfirandet 2017 blir
100 1kr.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Kristina Nero (V) föreslår att nationaldagsprogrammet i fortsättningen
arrangeras i tid och ekonomi av kulturalliansen i samverkan med kulturskolan.
Där igenom kan firandet omfatta alla åldersgrupper.
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fi'itidsförvaltningens förslag.

-

Juster

r
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att teckna en överenskommelse med kulturskolan angående
genomförande av Nationaldagsfirande 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillfråga talare, av kulturoch fritidsnämnden beslutad ordning, till firandet av Sveriges nationaldag den
6juni 2017.
Ersättningen till Kulturskolan för att arrangera Nationaldagsfirandet 2017 blir
100 tia.

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Kulturskolan
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, t.f enhetschef kulturproduktion, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
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20

Val av representanter till konstnärlig gestalningsgrupp 2017
KFN/2016:899 866
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sammanträdet i februari 2015 att utse
tre representanter från nämnden att ingå i en konstnärlig gestaltningsgrupp (se
kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-02-19 § 31). Gestaltningsguppen
har samarbetat med handläggande tjänstemän vid offentliga
gestaltningsprojekt. Representanterna valdes för ett år i taget med möjlighet till
omval. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-03 § 17 valdes
följande representanter Carl Johan Stillström (C), Björn Johansson (lvi) och
Eva Swedberg (S).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-01-09.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-09 § 17
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-02-19 § 31
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse tre representanter att ingå i den
konstnärliga gestaltningsgruppen.
Representanter väljs för ett år i taget med möjlighet till omval.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i föl valtningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
yrkar att Björn Johansson (M), Carl-Johan Stillström (C)
Peter Jutterström
och Ulla Hultberg (MP) ska ingå i den konstnärliga gestaltningsgruppen och att
representanterna väljs för ett år i taget med möjlighet till omval.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Björn Johansson (M), Carl-Johan
Stillström (C) och Ulla Hultberg (MP) att ingå i den konstnärliga
gestaltningsgruppen.
Representanter väljs för ett år i taget med möjlighet till omval.

-

-

Beslutet expedieras till:
Utsedda representanter
Erica Månsson, tf. enhetschef kulturproduktion, kultur- och bibliotek, kulturoch fritidsförvaltningen
Juste7ign
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Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
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§21

Österängs konsthall-Ansökan om bidrag till projektår 3 2017
KFN/2016:725 805
-

Sammanfattning
Föreningen Österängens konsthall ansöker om bidrag på 350 tkr till projektår 3.
För 2016 har kultur- och fritidsnämnden beviljat Föreningen Österängens
konsthall 250 tkr och för 2015 50 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21
Föreningen Österängens konsthalls ansökan om bidrag 2016-09-27 med bilagor
Österängens konsthalls årsberättelse 2015
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-03-09 § 32
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-03 § 121
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Österängens konsthall beviljas ett
stöd på 350 tkr för år 3, 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
200 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
Bidraget betalas ut när redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut
för 2016 kommit in och godkänts.

-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Atman Efrem (S) ersätter som beslutande i ärendet.

e
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Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Österängens konsthall beviljas ett
stöd på 350 tkr för år 3, 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs " Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
200 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att andras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
Bidraget betalas ut när redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut
för 2016 kommit in och godkänts.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf. enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Österängens konsthall
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§ 22

Föreningen Industrimuseet-Ansökan om bidrag för 2017
K1FN12016:825 049

Sammanfattning
Föreningen Industrimuseet i Norrahammar ansöker om hyresbidrag för 2017
mellan 100 tkr 222 460 tkr. För 2016 har kultur- och fritidsnämnden beviljat
föreningen Industrimuseet i Norrahammar 100 tkr och för 2015 80 tkr.
Föreningen aviserades stora hyreshöjningar för 2016 och förhandlingar mellan
Tekniska kontoret, fastighetsägaren och Industrimuseets ordförande resulterade
i en uppgörelse om att den höjda hyran på 300 000 kr/år delas. En hyreshöjning
på 2% är aktuell för 2017 vilket motsvarar 6000 kr.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-12
Föreningen Industrimuseet i Norrahammars ansökan om hyresbidrag 2016- 1024
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Föreningen Industrimuseet i
Norrahammar beviljas ett hyresbidrag på 106 tkr för 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
50 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreningen Industrimuseet i
Norrahammar beviljas ett hyresbidrag på 106 tkr för 2017.

-

si
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Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges aft verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
anangemang/år, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
50 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma aft ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Föreningen Industrimuseet i Norrahammar
Erica Månsson, t.f. enhetschef Kulturproduktion
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen.
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
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23

Sharemusic- Verksamhetsbidrag 2017
KFN/2017:16 805
Sammanfattning
Föreningen ShareMusic ansöker om verksamhetsbidrag för 2017 på 150 tkr.
För 2016 har kultur- och fritidsnämnden beviljat föreningen ShareMusic 100
tkr och för 2015 50 tics.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09
Föreningen ShareMusics ansökan om verksamhetsbidrag 2017-01-02
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-03 (2015: 699)
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-06 (2015: 943)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ShareMusic beviljas ett stöd på 150
tkr för 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs " Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
100 tics utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan
-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ShareMusic beviljas ett stöd på 150
tkr för 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen."

-

-

Juste
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Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning; antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
100 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med proj ektansökan.

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.
Helena Melin, Share Music,
Erica Månsson, t.f. enhetschef Kulturproduktion
Anna-Gun Grännö, administrativ chf, kultur- och fritidsförvaltningen.
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

JusteT
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Musik- och teatervänner-Ansökan om bidrag 2017 för barn- och
familjeteater
KFN/2016:781 805

Sammanfattning
Föreningen Musik- och teatervänner ansöker om bidrag på 300 tkr för år 2017.
Föreningen ansvarar för genomförande av familj eteaterverksamheten i
Jönköpings kommun. Verksamheten är riktad till barn i åldern 4-12 år. Enligt
kultur- och fritidsnämndens beslut om intembudget 2016-12-19 § 181 finns ett
särskilt anslag på 255 tkr avsatt för Musik- och teatervänner. Kultur- och
fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja Musik- och teatervänner ett bidrag
på 260 tkr för 2017. För 2015 har Musik- och teatervänner erhållet 255 tkr från
särskilt anslag avsatt för Musik- och teatervänner i internbudget. För 2016 har
Musik- och teatervänner beviljats 260 tkr enligt kultur- och fritidsnämndens
beslut 2016-02-03 § 7.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-27.
Föreningen Musik- och Teatervänners redovisning 2017-01-17
Föreningen Musik- och Teatervänners ansökan om bidrag 2016-10-19
Avtal mellan Musik- och Teatervänner och Kultur Jönköpings kommun
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Musik- och Teatervänner beviljas ett
ekonomiskt stöd om 260 tkr för år 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
200 tkr betalas i förskott, resterande del 60 tkr utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

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

Justeran
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Musik- och Teatervänner beviljas ett
ekonomiskt stöd om 260 tkr för år 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.
200 tkr betalas i förskott, resterande del 60 tkr utbetalas efter inkommen
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Föreningen Musik & Teater Vänner, Sven-Inge Weidby, ordförande
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Åsa Storek enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 25

Teateri-Begäran om utbetalning av bidrag 2017
KFNI2017:9 040
Sammanfattning
Teateri arbetar med professionell teater för barn, unga och unga vuxna i Region
Jönköpings län. Teateri har skickat en rekvisition av bidrag 2017. Enligt kulturoch fritidsnämndens beslut om intembudget 2016-12-19 § 181 finns ett särskilt
anslag på 551 tkr avsatt för Teateri. Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att bevilja Teateri ett bidrag på 551tkr för 2017. För 2016 och 2015 har Teateri
erhållet 551 tkr årligen från särskilt anslag avsatt för Teateri i kultur- och
fritidsnämndens intembudget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-27.
Kopia på Teateris rekvisition av bidrag 2017.
Teateris verksamhetsplan för 2017.
Årsredovisning för Teateri 2015 med förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning, resultatrapport och revisionsberättelse.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Teateri beviljas ett bidrag på 551 tkr
för år 2017.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/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 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslagKultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft Teateri beviljas ett bidrag på 551 tkr
för år2017.

-

Justeran s ign
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Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsupp delad 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:
Teateri, Peter Gotting
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Åsa Storck, enhetschef stadsbiblioteket, kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf. enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

ign
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§ 26

Teaterstickorna- Ansökan om kulturbidrag till särskild
driftkostnad.
KFN/2017:46 805
Sammanfattning
Föreningen Teaterstickorna ansöker 82 300 kr per år under en treårsperiod för
hyra av lokal. Kostnaderna beräknas till 182 300 kr och intäkterna till 100 tkr
vilket avser ett stöd från Sensus. 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 82 tkr
för hyra av lokal i Jönköpings kommun för år 2017. Bidraget är av
engångskaraktär och garanterar ej fortsatt bidrag eller bidragsnivå. För fortsatt
bidrag kommer en bedömning göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya
regler då dessa antagits. För verksamhet 2017 har kultur- och fritidsnämnden
har 2016-12-08 § 171 beviljat föreningen ett kulturbidrag i form av
garantibidrag på 70 tkr för genomförande av projekt Peter Pan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Kopia på ansökan om kulturbidrag för hyra av lokal samt följebrev
Kopia på ansökan om stimulansbidrag för hyra av lokal (KEN 2016:45) samt
kopia på ansökan om litet investeringsbidrag för hyra av lokal (KEN 2016: 44)
Verksamhetsberättelse 2015, årsbokslut för verksamhetsår 2015-01-01 201512-31 med förvaltningsberättelse, balansrapport, resultatrapport och
revisionsberättelse (hämtade från tidigare inskickat ärende).
Gällande regler för kulturbidrag.
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Teaterstickorna ett tillfälligt
kulturbidrag på 82 tkr för hyra av lokal i Jönköpings kommun för år 2017.
Bidraget är av engångskaraktär och garanterar ej fortsatt bidrag eller
bidragsnivå. För eventuellt bidrag till hyra 2018 och 2019 kommer en
bedömning göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya regler för bidrag då
dessa antagits.
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningen Teaterstickornas ansökan om
litet investeringsbidrag och stimulansbidrag då dessa avser samma ändamål
som ansökan om kulturbidrag, samt att föreningen Teaterstickorna inte är
bidragsberättigad för dessa.
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, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antal samarbetspartners.

-

-

-

-
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Innan utbetalning av stöd ska föreningen skicka in kopia på hyreskontrakt.
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 2017-01-31.

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 82 tkr för hyra av lokal i Jönköpings kommun för år
2017. Bidraget är av engångskaraktär och garanterar ej fortsatt bidrag eller
bidragsnivå. För eventuellt bidrag till hyra 2018 och 2019 kommer en
bedömning göras enligt kultur- och fritidsnämndens nya regler för bidrag då
dessa antagits.
Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningen Teaterstickornas ansökan om
litet investeringsbidrag och stimulansbidrag då dessa avser samma ändamål
som ansökan om kulturbidrag samt att föreningen Teaterstickorna inte är
bidragsberättigad för dessa.
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.
Innan utbetalning av stöd ska föreningen skicka in kopia på hyreskontrakt.
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, bfogas för redovisning.)
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Åsa Storck, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och flitidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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Johan Girskog, avdelningschef, kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 27

Konstnärsföreningen Dymlingen-Ansökan om kulturbidrag 2017
KFN/2016:741 049

Sammanfattning
Konstnärsföreningen Dymlingen ansöker om 95 tkr (och föreningen
Konstgrafiker i Jönköping ansöker om 103 038 kr, ärende KEN 2016:740 som
behandlas separat). Ansökan avser hyreskostnaden för de båda föreningarnas
gemensamma lokal Konstnärshuset Svavel på Svavelstingsgränd 23 på
Tändsticksområdet i Jönköping. Kostnaden för hyra av lokalen är enligt de
båda ansökningarna 190 tkr. Föregående år beviljade kultur- och
fritidsnämnden ett stöd på 190 tkr till de båda föreningarna för Konstnärshuset
Svavel. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Konstnärsföreningen
Dymlingen 95 tkr för genomförande av kontinuerlig offentlig
programverksamhet i lokalen på Svavelsticksgränd 23, Jönköping. Beloppet
motsvarar Konstnärsföreningens Dymlingens del av hyreskostnaden av lokalen
på Svavelsticksgränd 23, Jönköping. Kultur- och fritidsnämndens föreslås att
teckna en överenskommelse med föreningen med viss inriktning på barn och
unga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-23.
Kopia på konstnärsföreningen Dymlingens ansökan, protokoll 2016-04-18 och
2016-09-26, verksamhetsberättelse 2015, balans- och resultatrapport.
Gällande regler för kulturbidrag.
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2015-10-22 § 151.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Konstnärsföreningen Dymlingen ett
bidrag på 95 tkr för genomförande av kontinuerlig offentlig
programverksamhet i Konstnärshuset Svavel på Svavelsticksgränd 23,
Jönköping under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med
föreningen med viss inriktning på barn och unga.
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.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

-

-
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beviljar Konstnärsföreningen
Dymlingen ett bidrag på 95 tkr för genomförande av kontinuerlig offentlig
programverksamhet i Konstnärshuset Svavel på Svavelsticksgränd 23,
Jönköping under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med
föreningen med viss inriktning på barn och unga.
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.
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.
Konstnärsföreningen Dymlingen, Lisbeth Thapper, kontaktperson
Föreningen Konstgrafiker i Jönköping, Roland Englund, ordförande
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

p
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Föreningen Konstgrafiker i Jönköping-Ansökan om ett kulturbidrag
till konstverksamhet 2017
IKFN/2016:740 049

Sammanfattning
Föreningen Konstgrafiker ansöker om 103 038 kr (och Konstnärsföreningen
Dymlingen ansöker om 95 tkr ärende KFN 2016:740 som behandlas separat).
Ansökan avser hyreskostnaden för de båda föreningarnas gemensamma lokal
Konstnärshuset Svavel på Svavelstingsgränd 23 på Tändsticksområdet i
Jönköping. Kostnaden för hyra av lokalen är enligt de båda ansökningarna 190
tkr. Föregående år beviljade kultur- och fritidsnämnden ett stöd på 190 tkr till
de båda föreningarna för Konstnärshuset Svavel. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås bevilja Föreningen Konstgrafiker i Jönköping 95 tkr för genomförande
av kontinuerlig offentlig programverksamhet i lokalen på Svavelsticksgränd
23, Jönköping. Beloppet motsvarar föreningen Konstgrafiker i Jönköpings del
av hyreskostnaden av lokalen på Svavelsticksgränd 23, Jönköping. Kultur- och
fritidsnämndens föreslås att teckna en överenskommelse med föreningen med
viss inriktning på barn och unga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2017-01-10.
Bilaga: kopia på föreningen Konstgrafiker i Jönköpings ansökan,
verksamhetsberättelse 2015, balans- och resultatrapport.
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag.
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2015-10-22 § 151.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Konstgrafiker i Jönköping ett
bidrag på 95 tkr för genomförande av kontinuerlig offentlig
programverksamhet i Konstnärshuset Svavel på Svavelsticksgränd 23,
Jönköping under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med
föreningen med viss inriktning på barn och unga.
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.
Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande deli efterskott efter
redovisning.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

-

-

-

-

-

-

-
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Konstgrafiker i Jönköping ett
bidrag på 95 tkr för genomförande av kontinuerlig offentlig
programverksamhet i Konstnärshuset Svavel på Svavelsticksgränd 23,
Jönköping under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teckna en överenskommelse med
föreningen med viss inriktning på barn och unga.
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.
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:
Konstnärsföreningen Dymlingen, Lisbeth Thapper, kontaktperson
Föreningen Konstgrafiker i Jönköping, Roland Englund, ordförande
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Asa Storck, tf avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 29

Tillfälligt stipendium från föreningen Musik i Huskvarna
KFN/2016:592 805
Sammanfattning
Föreningen Musik i Huskvarna har meddelat kultur- och fritidsförvaltningen att
föreningen lägger ner verksamheten. Enligt föreningens stadgar tillfaller
föreningens samtliga tillgångar Jönköpings kommuns kulturnämnd om
föreningens upplöses. Föreningen vill donera föreningens återstående medel
efter avslutad verksamhet till ett tillfälligt stipendium för sångstuderande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ta emot gåvan från föreningen Musik i
Huskvarna samt att dela ut gåvan som ett tillfälligt stipendium till
sångstuderande enligt föreningens villkor.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-26.
Stadgar för föreningen Musik i Huskvarna.
Stadskontorets svar
Föreningen Musik i Huskvarnas villkor för stipendiet.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut ett tillfälligt stipendium till
sångstuderande från föreningen Musik i Huskvarna enligt föreningens villkor.
Tidpunkt för annonsering, ansökan och utdelning föreslås genomföras vid
samma tillfällen som kultur- och fritidsnämndens övriga kulturstipendier
Stipendiat utses av en kommitté bestående av kultur- och fritidsnämndens
ordförande samt representant från föreningen Musik i Huskvarna.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges delegation att besluta om
stipendiat.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att dela ut ett tillfälligt stipendium till
sångstuderande från föreningen Musik i Huskvarna enligt föreningens villkor.
Tidpunkt för annonsering, ansökan och utdelning föreslås genomföras vid
samma tillfällen som kultur- och fritidsnämndens övriga kulturstipendier
Stipendiat utses av en kommitté bestående av kultur- och fritidsnämndens
ordförande samt representant från föreningen Musik i Huskvarna.

-

-

-
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Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges delegation att besluta om
stipendiat.

-

Beslutet expedieras till:
Föreningen Musik i Huskvarna, Laila Asklid, kassör
Rose-Marie Zeidliz, Stadskontoret
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, Kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
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§30

Samarbetsavtal 2016-12-29 mellan kultur- och fritidsnämnden,
Jönköpings kommun och stiftelsen Grenna museum
KFN!2016:1034 875
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings kommun och stiftelsen Grenna
museum har för avsikt att ingå ett avtal med syfte att reglera samarbetet mellan
kommunen och stiftelsen gällande verksamhetsbidraget till stiftelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-30
Förslag till samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings
kommun och stiftelsen Grenna Museum
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan
kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings kommun och stiftelsen Grenna
Museum.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-01-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Peter Jufterström (M) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Karin Hannus (1(D) ersätter som ordförande i ärendet.

Yrkanden
Karin Hannus (1(D) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan
kultur- och fritidsnämnden, Jönköpings kommun och stiftelsen Grenna
Museum.

-

Beslutet expedieras till:
Håkan Jorikson, museichef, Stiftelsen Grenna Museum
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
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§31
Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2017:63 027

1) Museernas vårmöte 2017-04-25 —20 17-04-27, Södertälje
"Museet utan gränser digitala möjligheter"
-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Eber Fransson (S) och Carl-Johan
Stillström (C) deltar på museernas vårmöte och anmälan görs av deltagarna

-

själva.

2) Mucf Myndighet för ungdoms och civilsanihällesfrågor 2017-03-21,
kulturhuset Spira, Jönköping Öppna mötesplatser för unga"
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de politiker som önskar deltar på
kunskapsdagen har möjlighet att anmäla sig.

-

3) Leda och styra för jämställd verksamhet 2017-03-22, Science Park,
Jönköping- Erfarenhetsutbyte Jämställdhet
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Eva Swedberg (5) deltar i seminariet.
Alliansen meddelar en deltagare vid ett senare tillfälle. Nämndsekreteraren
anmäler.

-
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§ 32

Övriga frågor
1. Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser
Henrik Anderson (S) deltog när kultur- och fritidsnämndens presidium och
kultur-och fritidsdirektören gjorde en studieresa till kulturhuvudstaden
Wroclaw, Polen. 2016-12-20-2016-12-21. Han har deltagit på
Erfarenhetskonferensen Fritid- och Kultur, Stockholm 2017-02-02 2017-0203. Han har besökt på fyra fritidsgårdar tillsammans med Anne-Man
Helmersson (S) och Mazar Alijevski avdelningschef på Ung Fritid, 2017-0206. Han har deltagit vid invigningen av Rosenlunds herrgård, 2017-02-09
-

Peter Jutterström (M) deltog när kultur- och fritidsnämndens presidium och
kultur-och fritidsdirektörens gjorde en studieresa till kulturhuvudstaden
Wroclaw, Polen. 2016-12-20-2016-12-21. Han har varit på möte hos
stadsdirektören angående tf. kultur- och fritidsdirektör 2017-01-12 samt hade
möte med Cykelförbundet 2017-01-12. Invigning av Nisse Wetterbratts
utställning på Konstväggen, Jönköpings stadsbibliotek 2017-01-14. Ungas
etablering i samhället 2017-01-20. Han har varit på
SVF Södra Vätterbygdens Folkhögskola, talat med ungdomar 2017-01-23
Rosenlunds Herrgård, k112.30 -13.30, 2017-01-30. Han har besökt fastigheten
Ödlan 21, Id 14.30— 16.15, 2017-01-30 samt möte med Huskvarna
Folkdanslag, kl 18.00 —20.30,2017-01-30. Han har deltagit vid
Erfarenhetskonf'erensen Fritid- och Kultur, Stockholm 2017-02-02 2017-0203 samt vid invigningen av Viktor Rydbergsutställningen, kl 13.45 15.45,
2017-02-04
Han har besökt SmåLitt, 17.45 —20.00, 2017-02-04 och sett på Curling SM
Jönköping, 2017-02-05 samt haft möte om RacketCentrum, 2017-02-07
-

-

Karin Hannus (KB) har besökt Erfarenhetskonferensen Fritid- och Kultur,
Stockholm 2017-02-02 2017-02-03
-

1) Ulla Hultberg (MP) informerar om ett seminarium om offentlig konst
och dess möjligheter "Vi är på väg" 2017-02-22 Kulturhuset Borås kl
10-16.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
-Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ewa Swedberg (5) och Carl-Johan
Stillström deltar på seminariet. Anmälan görs av deltagarna själva.
2) Ordförande tackar Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör för bra
genomfört arbete och bra samarbete med kultur- och fritidsnämnden.
Ordförande önskar Karin Semberg lycka till med hennes nya tjänst som
kommunchef Tranås kommun.
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Ordförande informerar om att kommunstyrelsen har beslutat 2017-02-08 att
Mazar Alijevski blir tillförordnad kultur- och fritidsdirektör under tiden 201703-01 —2017-08-31.
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör tackar kultur- och fritidsnämnden för
bra samarbete och önskar kultur- och fritidsnämnden lycka till framöver.

des åk,
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