JÖNKÖPINGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-07

Kultur- och fritidsnämnden

Plats och tid

Huskvarna stadshus Wilhelm Tham salen, kl 13:15

Beslutande

Hans Hellström (M), ordf
Björn Johansson (M)
Hans-Olof Görebrant (M)
Mattias Oscarsson (KB) from. kl 13.40
Karin Hannus (1(D) tom. kl 16.00
Carl Johan Stillström (C)

2

17.25

-

Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove-Lipponen (SD)

Simon Löfgren (KB), istället för M.O
(KD) 109, istället för I(.H(KD) 115-130

Övriga närvarande
•

Axel Lindqvist (C)
Cjell Fransson (L)
Atman Efrem, (5) istället för M.R §116
Linda Vestman (5) till kl 15.30
011e Hall (MP)
Kristina Nero (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)
Peter Jutterström (M) kommunalråd till kl
16.20
Lisa Bergström, friluftsstrateg
Anne Sundberg, samordnare

Utses att justera

Bengt Edh

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och
utveckling
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek
Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Kari Ruokola, kulturutvecklare
Anna Johansson, nämndsekreterare
Helena Sandberg, filmpedagog
Malin Cramer, kultursekreterare
Malena Janson, konstnärlig ledare
Rebecca Lidén, projektledare
Henrik Hermansson, verksamhetsutv. Stadens
liv och innehåll
Eleonora Bladh, HR strateg

Paragrafer §109 -116 §119, §121-122, §125127 §129-130

Huskyarna

I4rSS4,\

Sekreterare
Anna Jolla
Ordförande
Hans Heljs
Justerande
Bengt Edh

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 109

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista godkänns med
justeringen att Johanna Linder får, företräde i ärende 13.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns.

-

lusts des sign

Utdragsbestyrkande
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110

Informationsirende
Helena Sandberg informerar om projektet "Kseativa Labbet", samt
skolbioverksamheten som tidigare varit ett utvecklingsprojekt, men som nu är
permanent.
Malin Cramer och Malena Janson presenterar Jönköping Filmfestival
mål/vision för festivalen. Malena Janson presenterar sig som filmfestivalens
konstnärliga ledare.
Henrik Hermansson och Eleonora Bladh informerar om fördjupad
månadsrapport till och med augusti 2017, samt sjukfrånvaron till och med
augusti 2017.
Rebecca Lidén informerar om SmåLit 2017 och framtidsplaner för
litteraturfestivalen.
Lisa Bergström informerar om Ett samhälle för alla 2015-2018
halvtidsrapport.
Anne Sundberg presenterar sig som ny samordnare för funktionsnedsättning,
jämställdhet och miljö.
Martin Funck informerar om Årets idrottsstad-utmärkelsen.
Förrättningar, kurser och konferenser
Karin Hannus (Kf)), Henrik Andersson (S) besökte SFK:s Årskonferens i
Örebro 22-24 augusti 2017.
Bengt Edh (5) och Carl-Johan Stillström (C) besökte Kanot SM.

&
Jusandes sign

IJtdragsbestyrkande
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§ 111

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-06-04--2017-08-29 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2017-06-04-2017-08-29 läggs till handlingarna.

-

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-0604-2017-08-29 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckningen över
delegationsbeslut 2017-06-04-2017-08-29.

-

Just andes sign
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§ 113

Kreativa labbet -Utveckling av "Kreativa Labbet" läsfrämjande
digitalt skapande
KIFN/2017:516 000

Sammanfattning
Projektet "Kreativa labbet" syftar till att främja barns och ungas intresse

och

förmåga för "läsning" av och berättande i film och digitala medier. Genom att
ge barn och ungdomar kunskaper att själva berätta med medier skapar vi
förståelse för innehållet och främjar individens roll och inflytande i
demokratin. Det är en demokratisk rättighet att ha tillgång till de rådande
språken i samhället.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-07
Bilaga 1 Ansökan om stöd för utveckling av praktiskt skapande med film och
digitala medier 2017-08-07, KFN/2017:516
Bilaga 2 Ansökan om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
2016-09-14, KFN/2016:600 864
Bilaga 3 Tjänsteskrivelse: Filmpedagogiskt projekt med fokus på demokratiAnsökan om fortsatt stöd 2016-08-08, KFN/2016:600 864

Bilaga 4 Sammanträdesprotokoll: Filmpedagogiskt projekt med fokus på
demokrati- Ansökan om fortsatt stöd 2016-09-08, KFN/2016:600 864
Bilaga 5 Ansökan om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
2015-10-06, KFN2015:30 864
Bilaga 6 Tj änsteskrivelse: Filmpedagogiskt projekt med fokus på demokrati
2015-08-31, KFN2015:30 864
Bilaga 7 Sammanträdesprotokoll: Filmpedagogiskt projekt med fokus på
demokrati 2015-09-17, KFN!2015:30 864
Bilaga 8 Ansökan om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom
2014-10-09, KN/2014:310

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om stöd från
Filminstitutet till projektet "Kreativa Labbet", med fokus på barns och ungas
eget skapande i rörliga bilder och digitala medier.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden

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

sign
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-

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna ansökan om stöd från
Filminstitutet till projektet "Kreativa Labbet", med fokus på barns och ungas
eget skapande i rörliga bilder och digitala medier.

-

Beslutet expedieras till.
Mazar Alij evski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Jan Holmquist, konsult, stadsbiblioteket
Annika Wernborg, enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Helena Sandberg, Film- och mediepedagog, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Malin Cramer, Kultursekreterare, Film, kultur- och fritidsfuirvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Jus randes sign

Utdragsbestyrkande
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114

Konsthall Jönköping-Godkännande av slutrapport
KFN12015:687 865

Sammanfattning
Slutrapporten för projektet Konsthall Jönköping färdigställdes i februari 2017
och ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden för godkännande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-11
Bilaga 1. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16.
Bilaga 2. Konsthall Jönköping 2015 —2016 slutrapport, 2017-02-21.
Bilaga 3. Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-03-16 § 39.
Bilaga 4. Kulturnämndens tjänsteskrivelse 2014-04-29,
KN/2007 :224/2014:225.
Bilaga 5. Protokollsutdrag kulturnämnden 2014-05-14 § 77,
KN/2014:225.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten för Konsthall
Jönköping.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning: S+V+MP anser
att projektet skapades till följd av en fördröjning av ett efterlängtat beslut om
en kommunal konsthall. I efterhand finner vi att projektet varit delvis
underfinansierat, för begränsat i tid och vi ser aft stadigvarande kompetens
nödvändig för att få höjd i projektet saknats, vilket tyvärr begränsat projektets
genomslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna slutrapporten för Konsthall
Jönköping.

-

Justerandes sign

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justprandes sign

iC

-

t
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§ 115

Sammanställning av kommunal konsthallsverksamhet
KFN12017:455 865

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att göra en sammanställning över den kommunala konsthallsverksamheten I
Jönköpings kommun samt aft i den ge förslag till hur publik exponering av
samtidskonsten kunde utvecklas i kommunen. Detta resulterade i rapporten
Kommunal konsthall i Jönköpings kommun.
I rapporten föreslås att Kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att ta
fram en alternativ kravspecifikation för en framtida konsthall med lägre
ambitionsnivå än kravspecifikationen från år 2009.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-16
Rapport: Kommunal konsthall i Jönköpings kommun
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur-och fritidsförvaltningen i uppdrag aft
ta fram en alternativ kravspecifikation för en konsthall i Jönköping baserat på
en mer lokal ambitionsnivå än kravspecifikationen från 2009-10-21.
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag aft
ta fram ett förslag på hur kulturpolitiska uppdrag inom samtidskonsten kunde
användas som ett komplement i konsthallsverksamheten.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande aft 1:a att-satsen som lyder
"Kultur- och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen i uppdrag aft ta
fram en alternativ kravspecifikation för en konsthall i Jönköping baserat på en
mer lokal ambitionsnivå än kravspecifikationen från 2009-10-21" avslås.
Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande aft ge bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP :s yrkande respektive
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Jus

andes sign

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall för föreliggande förslag.
Nej-röst för S och MP:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Omröstningsresultat

Ja

Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Olof Görebrant (M)
Karin Hannus(KD)
Carl Johan Stillström (C)
Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg(S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh(S)
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

7
6
Summa:
Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej -röster mot 6 ja-röster bifallit S
och MP:s yrkande om avslag på 1:a att-satsen.
Yrkanden
Henrik Andersson (5) framför S och MP:s yrkande aft 2:a att-satsen som lyder
"Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag på hur kulturpolitiska uppdrag inom samtidskonsten kunde
användas som ett komplement i konsthallsverksamheten." avslås.
Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande att ge bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP: s yrkande respektive
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall för föreliggande förslag.
Nej-röst för S och MP:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Juste andes sign

Omröstningsresultat

Ja

Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Olof Görebrant (M)

Ja
Ja
Ja
Utdragsbestyrkande

Nej

Avstår
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Karin Hannus(KD)
Carl Johan Stillström (C)
Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg(S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Ja
Ja

Summa:

6

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
7

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej -röster mot 6 ja-röster bifallit S
och MP:s yrkande om avslag på 2:a att-satsen.
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande: Kultur- och
fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag på hur kulturpolitiska uppdrag inom samtidskonsten kan användas för
att stärka konstens ställning i Jönköpings kommun

-

Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande att ge bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP:s yrkande respektive
föreliggande förslag och finner föreliggande förslag antaget.

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Nej-röst bifall för föreliggande förslag.
Ja-röst för S och MP:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Olof Görebrant (M)
Karin Hannus(KD)
Carl Johan Stillström (C)
Henrik Andersson (S)
(S)
Eva Swedberg
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh(S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Summa:

7
-

Nej

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit S
och MP:s yrkande
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden ger kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kulturpolitiska
uppdrag inom samtidskonsten kan användas för att stärka konstens ställning i
Jönköpings kommun

-

Reservationer
Alliansen reserverar sig till förmån för egna förslaget.

Beslutet expedieras till.
Kari Ruokola, kulturutvecldare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
flitidsförvaltningen

Justerandes sign

H

Utdragsbestyrkande
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116
Kommunbidrag till studieförbund 2017
KFN/2017:512 049
Sammanfattning
En beräkning av fördelning av kommunbidrag till studieförbunden överlämnas.
Beräkningen baseras på regler antagna av kulturnämnden 2013-12-11 § 150
och kommunfullmäktige 2014-01-30 § 12 samt på det förtydligande av
regelsystemet som kulturnämnden fattade beslut om 2014-09-17 § 137. Det
totala anslaget till studieförbunden 2017 är 4 820 tkr. Det totala anslaget för
2016, 2015 är 4880 kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-07-27
Bilaga 1: Beräkning av kommunbidrag till studieförbund 2017, daterad 201707-12.
Bilaga 2: Gällande regler för kommunbidrag till studieförbund.
Bilaga 3: Respektive. studieförbunds verksamhetsberättelse för Jönköpings
kommun 2016 och ekonomiska redovisning för Jönköpings kommun 2016 för
de studieförbund som föreslås beviljas kommunbidrag.
Bilaga 4: Folkuniversitetets ansökan om kommunbidrag till studieförbund med
samtliga inlämnade handlingar.
Bilaga 5: Statistik studieförbund med sammanställning av antal studietimmar
och kulturprogram relaterat till bidragstilldelning i Jönköpings kommun 2016,
daterad 2017-07-12.
Bilaga 6: Statistik studieförbund med deltagarantal i studiecirklar/annan
gruppverksamhet för respektive ålderskategori i Jönköpings kommun 2016,
daterad 2017-07-12
Bilaga 7: Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-09-08 § 116
-

-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att grundbidrag för 2016 och 2017
beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2014 och 2015 enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut 2016-09-08 § 116.
Kommunbidrag till studieförbunden 2017 fördelas enligt nedan.
Ansökan från Folkuniversitetet avslås.
Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Utbetalning till Studiefrämjandet Småland Gotland sker när förtydligande av
resultatrapport för Jönköpings kommun skickats in till kultur- och
fritidsnämndens diarium.
Statistik studieförbund 2016 läggs till handlingarna.

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Mikael Rydberg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Atman Efrem (S)
ersätter som beslutande.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
enligt beräkning alternativ 1.
Bidragsfördelning (kronor
ABF Jönköpings län-avdelning Jönköping
Studieförbundet Bilda-avdelning Sydöst
Folkuniversitet- avdelning Jönköping
Studiefrämjandet Småland Gotland-avdelning Småland-Gotland
Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Jönköping
NBV Jönköpings län-avdelning Jönköpings län
Medborgarskolan Region öst- avdelning Jönköpings län
Sensus-avdelning Småland Öland
Summa

704 072
1 045 560
0
450 610
639 835
882 129
675 880
421 914
4820 000

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att grundbidrag för 2016 och 2017
beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2014 och 2015 enligt kultur- och
fritidsnämndens beslut 2016-09-08 § 116, enligt beräkning alternativ 1.
Kommunbidrag till studieförbunden 2017 fördelas enligt ovan
Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Utbetalning till Studiefrämjandet Småland Gotland sker när förtydligande av
resultatrapport för Jönköpings kommun skickats in till kultur- och
fritidsnämndens diarium,
Statistik studieförbund 2016 läggs till handlingarna.

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Samtliga sökande studieförbund
Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör, kultur-och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur-och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur-och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

-

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

§ 117

Konstnärlig gestaltning gymnastikhallen Huskvarna
KFNI2016:79 866
-

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till tre skissförslag med
konstnärlig gestaltning av ny gymnstikhall i Huskvarna. Förslagen är
utarbetade av konstnärerna Jonathan Josefsson, Tina Eskilsson och Karin
Sj ökvist Tyrefors.
Konstnärerna presenterade sina skissförslag 2017-06-13 för konstnärliga
gestaltningsgruppen samt utvecklingsingenjörer från kultur- och
fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-11.
Bilaga 1 Skissförslag från Jonathan Josefsson.
Bilaga 2 Skissförslag från Tina Eskilsson.
Bilaga 3 Skissförslag från Karin Sjökvist Tyrefors.
Bilaga 4 Motivering 2017-06-13 från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga
gestaltningsgrupp samt utvecklingsingenj örer från kultur- och
fritidsförvaltningen.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ger konstnären Karin Sj ökvist Tyrefors i
uppdrag att genomföra sitt förslag för nya gymnastikhallen, Huskvarna.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTTJTh OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Jan-Ove Lipponen (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Använd svensk
granit eller motsvarande härdig stensort som material, helst från stenbrott i
Småland. Kalksten skall inte användas.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge konstnären Karin Sjökvist
Tyrefors i uppdrag att genomföra sitt förslag för nya gymnastikhallen,
Huskvarna.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

-

Beslutet expedieras till:
Konstnärerna
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Konstnärliga gestaltningsgruppen samt utvecklingsingenjörer från kultur- och
fritidsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020 Remiss
KFNI2017:463 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande berörande
Remissutgåvan för Regional kulturplan för Jönköpings län 2018-2020.
Den regionala kulturplanen är väl formulerad och täcker de väsentliga
områdena inom kulturen i länet. Dock har kulturplanen en relativt stark
betoning på professionell kulturverksamhet, särskilt berörande
konstverksamheten. Det här är en viktig del av den konstnärliga utvecklingen i
länet, men samtidigt är det viktigt att satsa på och utveckla den ickeprofessionella fdreningsbaserade konst- och kulturverksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-08 Regional
kulturplan Jönköpings län 2018-2020
Remissutgåva Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden stöder Regionens kulturplan, men vill påpeka
betydelsen av att beakta icke-professionell, amatörs och föreningars konst- och
kulturverksamhet som likvärdigt viktiga utvecklingsområden som den
professionella konst- och kulturverksamheten.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripalrlde samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning: S,V,MP har
utöver att dela förvaltningens synpunkter översänt ett stort antal synpunkter till
regionen direkt, via Eber Fransson och Kristina Nero. Detta är diariefört som
2016:2976
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stödja Regionens kulturplan, men vill
påpeka betydelsen av att beakta icke-professionell, amatörs och föreningars

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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konst- och kulturverksamhet som likvärdigt viktiga utvecklingsområden som
den professionella konst- och kulturverksamheten.
Paragrafen förldaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Region Jönköpings län
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

LZ
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 119

Konst som gör skillnad ett förslag om en nystart för Jönköpings
kommuns Artist in Residence program
KFN/2017:429 869
-

-

Sammanfattning
Johanna Linder, verksamhetschef och Marcus Appelberg, ordförande på
Österängens konsthall har lämnat in ett förslag om att Jönköpings Kommun ger
Österängens konsthall i uppdrag att självständigt administrera, förvalta och
utveckla programmet från och med 2018. Till detta förslag har en ekonomisk
kalkyl tagits fram där kostnaden uppgår till 300 000 kr + hyra. En
ombyggnads- renoverings- och inköpskostnad tillkommer på ca 500 000 kr.
Förslaget skulle innebära ökade kostnader och att man begränsar gästateljéns
nuvarande bredd.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12 Konst som gör
skillnad
Skrivelse från Johanna Linder, Österängens konsthall 2017-05-07
Bilaga till tjänsteskrivelse; Konstverksamhet/gästateljén Smedbyn 2014-2017
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla Smedbyns gästateljés
nuvarande verksamhetsinriktning med verksamhet riktad mot samtliga konstoch kulturinriktningar inom kommunen
Kultur- och fritidsnämnden avslår Österängens konsthalls begäran att mot
ersättning självständigt administrera, förvalta och utveckla programmet från
2018.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Johanna Linder, företrädare för Österängens konsthall begär företräde inför
kultur- och fritidsnämnden och talar för sin sak samt anför att ärendet bör
återremitteras.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar återremittering av ärendet för ytterligare utredning.
Henrik Andersson (S) tillstyrker yrkandet.

Just andes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning.
-

Beslutet expedieras till.Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och utveckling
Österängens Konsthall genom Johanna Linder

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Begäran om yttrande från parlamentariska kommittén Remiss
KFN/2017:336 800
-

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 § 147 att slå ihop kulturnämnden
och fritidsnämnden till en gemensam nämnd med en gemensam förvaltning.
Denna sammanslagning genomfördes 2015-01-01. Parlamentariska kommittén
önskar nu få synpunkter på hur utvecklingen och integrationen har fungerat.
Vidare önskar kommittéen få svar uppdelade på nämnd och förvaltning.
Kommittén önskar även få synpunkter på hur samordning kring
arrangemangsfrågor fungerar. Enligt den enkät som kultur- och
fritidsförvaltningen som har genomfört är svaren mer neutral till negativ
inställning från förvaltningens sida medan nämndens svar är mer neutral till
positiva.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-18
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-18
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-18 med bilaga lämnas som yttrande till
parlamentariska kommittéen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-08-18 med bilaga lämnas som yttrande till
parlamentariska kommittéen.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till:
Parlamentariska kommittén
Ledningsgruppen

Justerandes sign

--

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Förändring av öppettid på Tabergs bibliotek
KFN/2017:536 880
Sammanfattning
En varaktig förändring av öppettiden på fredagar föreslås på Tabergs bibliotek.
Den nya öppettiden föreslås vara id 10-13, 14-15 istället för nuvarande öppettid
kl 10-14. Den nya öppettiden föreslås gälla från och med 2017-10-06.
Bakgrunden till förslaget är att antalet besökare minskar mellan kl 13 och kl 14
då många tror att det är lunchstängt, eftersom så är fallet måndagar och
onsdagar. Tjänstgörande bibliotekarie upplever att flertalet besökare istället
kommer till biblioteket Id 14 för att då mötas av en låst dörr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-08-22.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2017-10-06 varaktigt
ändra öppettiden på fredagar till kl 10-13, 14-15 på Tabergs bibliotek.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från och med 2017-10-06 varaktigt
ändra öppettiden på fredagar till ld 10-13, 14-15 på Tabergs bibliotek.
-

Beslutet expedieras till:
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Finansiering av beslutade utvecklingsprojekt rörande ShareMusic
och Österängens Konsthall
KFN/2017:495 049
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har för 2017 beslutat om att utöka
projektet/utvecklingsstödet till ShareMusic och Österängens Konsthall. För att
finansiera dessa beslut om totalt 500 tkr föreslås att 350 tkr tas från den riktade
miljonen för föreningsbidrag. Den övriga delen om 150 tkr föreslås finansieras
genom ordinarie anslag för föreningsbidrag och att det underskott som uppstår
till följd av detta beslut får hanteras förvaltningsövergripande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2017-07-11
ShareMusics ansökan om verksamhetsbidrag 2017,
KFN/2017:16. Bilaga 1.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-09,
KFN!2017:16. Bilaga 2.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens 2017-02-09 § 23,
KFN/2017:16. Bilaga 3.
ShareMusics ansökan om verksamhetsbidrag 2016,
KFN/2015:943. Bilaga 4.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22,
KFN/2015:943. Bilaga 5.

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-06 § 59,
KFN/2015:943. Bilaga 6.
ShareMusics ansökan om verksamhetsbidrag 2015,
KFNI2015:699. Bilaga 7.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10,
KFNI2015:699. Bilaga 8
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-03 § 120,
KFN/2015:699. Bilaga 9.
Österängens konsthalls ansökan om bidrag till projektår 3 —2017,
KFN/2016:725. Bilaga 10.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-21,
KFN/2016:725. Bilaga 11.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-02-09 § 21,
KFN/2016:725. Bilaga 12.
Österängen konsthalls ansökan om bidrag till etapp 2-2016,
KFN/2015:886. Bilaga 13.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15,
KFN/2015:886. Bilaga 14.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-03-09 § 32,
KFN/2015:886. Bilaga 15.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Österängens konsthalls ansökan om bidrag avseende pilotprojektet Österängens
konsthall —2015, KFN/2015:478. Bilaga 16.

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12,
KFN/2015:478. Bilaga 17.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-03 § 121,
KFN!2015:478. Bilaga 18.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att finansieringen av
utvecklingsprojekten Österängens Konsthall och Share Music under
innevarande år sker genom att 350 tkr belastar det riktade anslaget på 1 milj till
föreningsbidrag. Den del om 150 tkr som inte täcks genom det riktade anslaget
finansieras genom anslaget för ordinarie föreningsbidrag. Detta anslag kommer
därmed inte räcka till vilket får hanteras förvaltningsövergripande.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
S, V och MP deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att finansieringen av
utvecklingsprojekten Österängens Konsthall och Share Music under
innevarande år sker genom att 350 tkr belastar det riktade anslaget på 1 milj till
föreningsbidrag. Den del om 150 tkr som inte täcks genom det riktade anslaget
finansieras genom anslaget för ordinarie föreningsbidrag. Detta anslag kommer
därmed inte räcka till vilket får hanteras förvaltningsövergripande.

-

Beslutet expedieras till:
Mazar Alij evski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Plan för friluftsliv 2018-2023
KFN/2016:681 814
Sammanfattning
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-06 § 125 har kulturoch fritidsförvaltningen tagit fram en plan för friluftsliv för kommande
mandatperiod, med förslaget att förlänga perioden med ett år d.v.s. 2018-2023.
Anledningen till det är att främja ett långsiktigt och hållbart arbetssätt över
mandatperioderna.
Planen är uppdelad i tre delar. En bakgrundsdel som ger en nulägesanalys,
själva planen med mål, åtgärder och konsekvenser och slutligen en kort
omvärlds- och trend spaning. Planens mål är huvudsaldigen kopplad till fem av
de tio friluftspolitiska målen.
-

Beslutsunderlag
Plan för friluftsliv 2018-2023
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-15
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
till Plan för friluftsliv 2018-2023 skickas till berörda remissinstanser.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
till Plan för friluftsliv 2018-2023 skickas till berörda remissinstanser.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och friluftsförvaltningen
Remissinstanser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Plan för idrott 2018-2023
KFN/2016:682 812
Sammanfattning
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-06 § 126 har kulturoch fritidsförvaltningen tagit fram en plan för idrott för kommande
mandatperiod, med förslaget att förlänga perioden med ett år d.v.s. 2018-2023.
Anledningen till det är att främja ett långsiktigt och hållbart arbetssätt över
mandatperioderna.
Jönköpings kommun är i stort behov av en plan som sammanfattar kommunens
övergripande strategi för satsningar inom idrottsområdet. Planen tas fram
tillsammans med idrottsrörelsen för att skapa samsyn kring vad som är viktigt
inom den lokala idrotten och för att kunna ta strategiska beslut med politisk
enighet. En plan för idrott 2018-2023 är också avgörande för att kommunen
ska kunna klättra i ranldngen på listan över Sveriges främsta idrottskommuner.
Nu finns ett förslag på plan för idrott 2018-2023 som ska lämnas synpunkter på
från berörda föreningar, organisationer och nämnder. Remisstiden pågår från 8
september till 6 oktober 2017. Därefter tas ett nytt beslut i kultur- och
fritidsnämnden den 16 november.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Plan för idrott 2018-2023
Förslaget Plan för idrott 2018-2023
Förslag till kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
till Plan för friluftsliv 2018-2023 skickas till berörda remissinstanser.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget, samt att förslaget
till Plan för friluftsliv 2018-2023 skickas till berörda remissinstanser.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
sign
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Beslutet expedieras till.'
Martin Funck, enhetschef, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Remissinstanser

Jus erandes sign
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§ 125

Självhjälpshuset Vi(Kraft) ansökan om bidrag till föreningar med
social verksamhet
KiFN/2017:118 805
Sammanfattning
Självhjälpshuset Vi-Kraft har inkommit med en ansökan om bidrag till
sj älvhj älpsverksamhet. Verksamheten består i sj älvhj älpsgrupper som stöd och
hjälp för kommuninvånare med en gemensam angelägenhet eller ett
gemensamt problem. Sj älvhj alp är en frivillig verksamhet utanför vården.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-07.
Ansökan Sj älvhj älpshuset Vi-Kraft om "Bidrag till föreningar med social
verksamhet" om 110 000 kr.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft tilldela Självhjälpshuset Vi-Kraft ett
"Bidrag till föreningar med social verksamhet" om 52 500 kr till verksamheten
för 2017. Summan är beräknad på tre fjärdedelar av året och relaterar till det
bidrag nämnden tidigare beslutat om för sociala föreningar med mer
omfattande verksamhet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Självhjälpshuset Vi-Kraft ett
"Bidrag till föreningar med social verksamhet" om 52 500 kr till verksamheten
för 2017. Summan är beräknad på tre fjärdedelar av året och relaterar till det
bidrag nämnden tidigare beslutat om för sociala föreningar med mer
omfattande verksamhet.

-

Beslutet expedieras till:
Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Sj älvhj älpshuset Vi-Kraft
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsft5rvaltningen
Justerandes sign
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126

Förslag att anlägga utegym vid Vätterstranden
KFN/2017:34 809
Sammanfattning
En privatperson har lämnat förslag om att kultur- och fritidsförvaltningen ska
anlägga ett utegym i Strandparken på Vätterstranden. Enligt förslagsställaren
ska utegymmet utrustas med redskap som används till att träna med sin egen
kroppsvikt, så kallad "body weigt" eller "crossfit". Ett utegym på
Vätterstranden skulle visserligen innebära ett komplement till befintliga
aktivitetsytor och en positiv utveckling för fler idrottsutövare vid stranden, men
ytan är begränsad. En investering på 250 000 kronor skulle krävas för att få till
ett nytt utegym på föreslagen plats, inklusive markarbeten. Inom
spontanidrottsbudgeten finns inget utrymme för en sådan investering och det
finns heller inga avsatta medel för underhåll i spontanidrottsbudgeten. I dialog
med parkförvaltare på tekniska kontoret, ser vi inte att medborgarförslaget kan
prioriteras. Hinderbanan som kultur- och fritidsförvaltningen färdigställde
under 2016 ligger dessutom inte långt ifrån platsen och fler utegym kommer
säkert att tillkomma i närheten då staden växer.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-15
Förslag från privatperson 2017-01-17
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte anlägga ett utegym i
Strandparken på Vätterstranden.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte anlägga ett utegym i
Strandparken på Vätterstranden.

-

Beslutet expedieras till.
Philip Ahigren
Martin Gårlin, avdelningschef, idrott och förening
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justerandes sign

-
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Carina Carizon, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 127

Personuppgiftsombud enligt Personuppgiftsiagen (PuL)
KFN/2015:878 009
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har aft besluta eft nytt personuppgiftsombud. Enligt
förslaget blir IT-strategen David Andersson kultur- och fritidsförvaltningens
personuppgiftsombud.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-22
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft IT-strategen David Andersson blir
kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsombud från och med 2017-09-15.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.

KULTUR- OCH FRITID SNÄMDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft IT-strategen David Andersson blir
kultur- och fritidsnämndens personuppgiftsombud från och med 2017-09-15.

-

Beslutet expedieras till.
Stadskontoret

S terandes sign
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§ 128

Besluts och behörighetsattester kultur- och fritidsnämnden 2017.
KFN/2017:37 002
Sammanfattning
Beslutsattestanter måste enligt kommunens attestreglemente vara anställda
eller förtroendevalda. Undantag från detta måste beslutas av respektive nämnd
varför kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja tf bibliotekschef Jan
Holmquist behörighet till ekonomisystemet Visma samt attesträtt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enhetschef stadsbiblioteket Jan
Holmquist under perioden 2017-09-07-2018-02-28 eller så länge som han
anlitas av Jönköpings kommun som enhetschef stadsbiblioteket, tilldelas
beslutsattest för stadsbiblioteket (Ansvar 80720000) samt beviljas behörighet
till ekonomisystemet Visma.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-08-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att enhetschef stadsbiblioteket Jan
Holmquist under perioden 2017-09-07-2018-02-28 eller så länge som han
anlitas av Jönköpings kommun som enhetschef stadsbiblioteket, tilldelas
beslutsattest för stadsbiblioteket (Ansvar 80720000) samt beviljas behörighet
till ekonomisystemet Visma.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Stadskontorets ekonomiavdelning (KS diariet)

Justerandes sign
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129

Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2017:314 027

1) Inbjudan av SKL till en kostadsfri seminariedag om medborgardialog kring
inkluclering och integration

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Hans Hellström (M), Jan-Ove
Lipponen (SD) och Ulla Huitberg (MP) deltar. Nämndsekreterare anmäler.

-

2) Grundkurs i barnkonventionen "Barn är inte framtiden. Barn är nu."

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jan-Ove Lipponen (SD), Ylva-Britt
Söderström (SD), Kristina Nero (V), Björn Johansson (M), Bengt Edh (5),
Carl-Johan Stillström. (C) och Simon Löfgren (KD) deltar. Nämndsekreterare
anmäler.

-

3) Kommunkulturdagarna 27-28 september 2017

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Björn Johansson (M) åker istället för
Peter Jutterström (M) deltar. Nänmdsekreterare anmäler.

Justerandes sign
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§ 130

Övriga frtgor
1)Henrik Andersson (S) ställer en fråga om arbetet kring Jönköpings Teater.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Johan Gärskog besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

2) Cjell Fransson (L) ställer en fråga kring Norrahammars bibliotek.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Johan Gärskog besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

Justerandes sign
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