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136

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista godkänns med
ändringen att Kari Ruokola inleder informationen med information om regional
kulturplan samt om Jönköpings kommuns kulturplan 2017-2029.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns med ändringen att Kari Ruokola inleder informationen med
information om regional kulturplan samt om Jönköpings kommuns kulturplan
2017-2029.
-
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137

Informationsärende
Peter Jutterström hälsar nytilisatte ersättare Tim Nilsson (L) välkommen till
kultur- och fritidsnämnden.
Kulturutvecklare Kari Ruokola informerar om regional kulturplan och
Jönköpings kommuns kulturplan 2017-2029.
VD Destination Jönköping Patrick Olderius presenterar Destination Jönköpings
verksamhet.
Avdelningschef idrott och förening Martin Petersson Dahl informerar om den
planerade nya fotbollsarenan och visar ritningar för olika placeringsalternativ.
Administrativ chef Anna- Gun Grännö informerar om månadsrapporten till och
med oktober 2016 samt om sjukfrånvarostatistik.
Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser
Peter Jutterström (M) besökte radioprogram på station radio Vättervåg och
diskuterade kultur. Han hade möte med arrangemangsgruppen 1934 angående
deras planerade verksamhet. Han avtackade avdelningschef bad Per Nygren
och utvecklingschef Eva Gunnarsson (2016-10-07). Han hade möte med Adam
Stark Riksteatern Sofiehof (2016-10-10) Han hade möte med Regionen samt
ABM-råd (2016-11-11). Han besökte SKL Rikskonferens i Skövde (2016-1117-2016-11-18). Han hade möte med SBU (2016-11-28) Han varmed vid
invigningen av Apans tankar och molnet. Han besökte konsgrafikerna samt
Tändsticksmuseet och tittade på konsthantverk (2016-11-29). Han besökte
Elmia horse show (2016-11-30.)
Eber Fransson (5) såg filmen Broken tail av gästkonstnärer (2016-11-08). Han
besökte Tankesmedj an friluftsliv (2016-10-27) samt konferens Konstnärlig
gestaltning i Stockholm (2016-10-26) Han besökte Elmia Horse show(20 1610-27).
Kristina Nero (V) besökte föreläsningen Kultur på recept på högskolan (201610-27) samt Elmia Horse show (2016-10-29).
Jan-Ove Lipponen (SD) besökte destinationsdagen (2016-11-01).
Ann-Marie Helmersson (5) besökte Tankesmedj an friluftsliv (2016-10-27).
Ulla Huitberg (MP) medverkade i konstdialog på Österängens konsthall samt
på konferens konstnärlig gestaltning i Stockholm (2016-10-26-2016-10-27).
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Carl Johan Stillström (C) medverkade på konferens konstnärlig gestaltning i
Stockholm (2016-10-26). Han medverkade också vid invigningen av Apans
tankar och molnet(20 16-11-29) samt på vernissage.
Henrik Andersson (S) medverkande på Kommunkulturdagama i Stockholm
(2016-09-26-2016-09-27) samt på SKL Rikskonferens i Skövde (2016-1017-2016-10-18).
Karin Hamius (W), Christine Schander Ljungquist (M) och Bengt Edh (S) var
på konferens fritids- och idrottsmiljöer i Stockholm 2016-10-19-2016-10-20.
Mattias Oscarsson medverkade på SKL Rikskonferens i Skövde (2016-10-17
2016-10-18).

Utdragsbestyrkande

12

6

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2O1611-lo

§ 138

Meddelande
KFN/2015:608 805
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter luft erström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2016-09-282016-11 -01 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft förteckningen över meddelanden
2016-09-28-2016-11-01 läggs till handlingarna.

-

____________________-

5,
fp
-

l
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§ 139

Delegationsbeslut
KFN!2016:1 002

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar följ ande tillägg. Personalförteckningen 2016-11-10
(KFN/2016:3) lämnas ut
Peter Jutterström yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2016-09-282016-11-01 godkänns samt tillstyrker Henrik Anderssons tilläggsyrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-09-28-2016-11-01 godkänns och att
Personalförteckningen 2016-11-10 (KFN/2016:3) lämnas ut.
-
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§ 140

Hållbarhetsprogram för utveckling av Södra Munksjön
KFN/2016:758 800
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit ombedd att lämna remissvar till
utkastet av hållbarhetsprogrammet som tagits fram av Södra Munksj ön
Utvecklings AB, i samarbete med konsortiet och i enlighet med Citylabprocessen. Synpunker på programmets innehåll och utformning bör inkomma
före den 7 november 2016. Samtliga mottagare ansvarar för vidare spridning av
hållbarhetsprogrammet inom sin egen organisation.
Samtliga remissinstanser erbjuds en presentation och frågestund av
hållbarhetsprogrammet vid intresse. Syftet med programmet är att säkerställa
att aktiva steg tas för en bättre morgondag. Programmet är uppbyggt kring fyra
principer som visar på vilken ambition och viljeinriktning av utveckling av
området i sin helhet.
Dessa fyra är;
1) Blandstaden för alla att mötas och må bra i.
2) Vatten och grönska runt hörnet.
3) Hållbart resande och hög tillgänglighet.
4) Innovativa och långsiktiga lösningar.
Till de fyra principer finns 16 vägledande delmål som förklarar hur målen skall
uppnås.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-11
Remiss Hållbarhetsprogram för utveckling av Södra Munksjön
Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till det föreslagna utkastet av
hållbarhetsprogrammet utveckling av Södra Munksjön. Programmet är väl
genomarbetat och pedagogiskt upplagt. Kultur- och fritidsnämnden har
följande synpunkter.

-

-

1. Det bör förtydligas att blålgrönyta inte innefattar Munksjön utan
vattenspeglar i annan form, det vill säga fontäner, dammar eller likände.
2. Vid "Princip 1" (sid 5) är det önskvärt att ordet "grönska" finns med i
beskrivningen av blandstaden. God luftkvalitet och goda
ljudförhållanden har båda kopplingar till grönska, stadens lungor.
3. Vid "Princip 2" (sid 6) är det önskvärt att tio kvadratmeter %lå/grön
yta" per invånare ökar. Detta främst på grund av ökat välbefinnande
och folkhälsa men även för att grönska innefattar "stadens lungor" och
dämpar buller. Tätortsnära friluftsliv börjar utanför dörren där
kommuninvånaren bor.
Utdragsbestyrkande
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

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 positiva till det föreslagna
utkastet av hållbarhetsprogrammet Utveckling av Södra Munksjön.
Programmet är väl genomarbetat och pedagogiskt upplagt. Kultur- och
fritidsnämnden har följande synpunkter.
-

1.) Det bör förtydligas aft blå/grönyta inte innefattar Munksjön utan
vattenspeglar i annan form, det vill säga fontäner, dammar eller likande.
2.) Vid "Princip 1" (sid 5) är det önskvärt aft ordet "grönska" finns med i
beskrivningen av blandstaden. God luftkvalitet och goda
ljudförhållanden har båda kopplingar till grönska, stadens lungor.
3.) Vid "Princip 2" (sid 6) är det önskvärt att tio kvadratmeter "blå/grön
yta" per invånare ökar. Detta främst på grund av ökat välbefinnande
och folkhälsa men även för att grönska innefattar "stadens lungor" och
dämpar buller. Tätortsnära friluftsliv börjar utanför dörren där
kommuninvånaren bor.

Beslutet expedieras till:
Södra Munksjön Utvecklings AB
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Aimica Ryman, kvalitet- och utvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 141

Cykelprogram for Jönköpings kommun-Remiss
KFN/2016:757 800
Sammanfattning

Ett cykelprogram för Jönköpings kommun är framtaget för att skapa ett

ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor.
Programmet ska vara vägledande för hela den kommunala verksamheten och
vara behjälplig till att skapa samsyn om cykelfrågor.
Målsättningen är att cyldingen ska öka med 25 % till 2029 och att cyklingen i
centrum ska öka med 15 % till 2020. Programmet slår tydligt fast att cyklande
är viktigt för både miljön och folkhälsan
Sex insatsområden är utsedda
1) Ett tryggt och säkert cykelvägnät för alla.
2) Ett sammanhängande och gent cykelvägnät.
3) Hög standard på cykelvägarna året runt.
4) En stark cykelkultur.
5) God service för cyklisternas olika behov under resan
6) Ökad samverkan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-17
Cykelprogram för Jönköpings kommun-Remiss
Program för friluftsfrågor i Jönköpings kommun 2014-2018
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till cykelprogrammet eftersom
det är väl utformat och behandlar allsidigt frågan om cykling ur olika
synvinklar såsom folkhälsa, fritidscykling, rekreation, cykling mellan
grönområden. Den innefattar också utmaningen med att binda samman
landsbygd, områdena i stadens utkanter med centrum. Kultur- och
fritidsnämnden har dock följande synpunkter;

-

Några kommentarer
1. Byt fritidsförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen genomgående
2. Det bör tydligare framgå att programmet är en viljeinriktning för den
kommunala verksamheten för att skapa samsyn kring cykelfrågor. Detta
kräver extra ekonomiska medel från kommunfullmäktige för att
åtgärderna ska kunna genomföras.
3. Sid 24 under rubriken "Aktivt främja cykelturism" (åtgärder) bör
ansvarsfördelningen ses över. Åtgärd: "Ta fram en plan för
cykelturism" bör Destination Jönköping ansvarar för.

Juster

Utdragsbestyrkande
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Åtgärd: Inkludera stråk för rekreationscykling i cykelkartan alternativt ta fram
en separat cykelkarta", bör Destination Jönköping och kultur och
fritidsförvaltningen ansvarar för gemensamt.
Åtgärd:" Ta fram en cykelreseplanerare" bör inte kultur och
fritidsförvaltningen ansvara för, utan förslagsvis Destination Jönköping.
Åtgärd: "Genomför kampanjer för rekreationscykling" bör Destination
Jönköping och kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för gemensamt. Byt
uttrycket nöj escylding till rekreationscylding.
4. Sid 26 under rubriken "God service för cyklisternas olika behov under
resan" och dess åtgärder.
Alla nämnda åtgärder bör kunna hanteras digitalt. Använd kommunkartan men
koppla gärna till appen "Naturkartan" där det passar.
5. Särskilj insatser för cykelpendlare och rekreationscylding.
Cykelpendlare håller minst 30-40 km/timme. Elcyklar går i ca 25
km/timme.
6. Viktigt att bygga in säkerhetsaspekten så att olyckor minimeras.
7. Cykelpendling bör få större utrymme i programmet. Det handlar om att
möjliggöra arbetspendling med cykel. Om antalet bilar inte ska öka då
staden växer måste kommuninvånaren kunna ta sig tryggt och säkert
mellan hem och arbete. Cykelstråk avskilt från biltrafik bör öka.
Forskning visar att genom att vidta åtgärder som ökar cykelpendlingen
så nås den minsta nivån av daglig fysisk aktivitet med råge.
Den minsta nivån av fysisk aktivitet (måttlig intensitet det vill säga en
rask promenad) är 150 min I vecka (2,5 timma) och minst 10 min långa
pass. En lägre dos av fysisk aktivitet ökar risken för förtida död (källa;
Omfärdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande. Rapport 2012:157 och Om gång och cykling, hälsa och
en hållbarutveckling" Rapport 2015:157)
Forskning från WHO, visar på en avsevärd förbättrad hälsoekonomi
med insatser som gör att Jönköpings kommuns invånare ökar
cykelpendlingen. Rimligt avstånd från centrum är en cykeltur som tar
30 min (källa; WHO, Health economic assessment tool for cycling).
Cykelprogrammet bör befästa att fler åtgärder behövs för att öka den
typen av cykeltråk baserat på dessa forskningsrön.
8. Det är önskvärt att programmets viljeinriktning visa på kreativa
lösningar på vägar som ägs och beslutas om av Trafikverket.
Misslyckas försök till samverkan med Trafikverket, bör Jönköpings
koimnun se till alternativa lösningar som till exempel en cykelväg
parallellt med vägen alternativ hitta en genare väg. Jönköpings kommun
bör serva sina kommuninvånare oavsett vem som äger vägen. Det kan
handla om att använda traktorvägar/ stigar som redan finns och bygga
därifrån. En viktig aspekt är att kommuninvånaren bör tjäna rent
tidsmässigt på att ta sig fram per cykel i jämförelse med bil. Topografin
Utdragsbestyrkande
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kan göra det svårt och tungt att ta sig fram. Vad kan Jönköpings
kommun göra för att underlätta? Forskning visar att skönhet och natur
är två viktiga parametrar för att få fler att välja cykeln.
(källa; Omfärdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande. Rapport 2012:157 och Om gång och cykling, hälsa och
en hållbarutveckling" Rapport 2015.157)
9. Jönköpings kommun måste förbättra underhållet på
cykelstråk/satsningar som redan har genomförts, innan utveckling och
nyinvesteringar inleds, för hållbar utveckling och trovärdhetens skull.
10.Det är viktigt att inleda med insatser som märks tydligt gentemot
kommuninvånarna för att få kommuninvånarna positiva till
utvecklingen.
11.Cykelmotorvägar/ stora stråk bör tydliggöras, gärna genom att färga
asfalten.
12. Ökad information kring "cykel- vett" som till exempel att leda cykel
vid övergångställe.
Ett förslag att arbeta vidare med är "cykelkörkort i skolan"
13.Utbildningsinsatser generellt för ökat trafikkunskap kopplat till cyldism
för allmänheten men även specifikt till cyklister som har ett viktigt
ansvar i trafiken.
14.Möjlighet att cykla till och från friluftsanläggningarna är en angelägen
fråga.
15.Utbildningsinsatser kopplat till försäkringsfrågor då den allmänna
försäkringen kopplat till transport till och från arbetet med cykel är
mycket försvagat jämfört med samma sträcka med bil.
16.Kultur och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget om en
cykelsamordnare.

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripalide samverkan den 2016-10-31.

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 positiva till
cykelprogrammet eftersom det är väl utformat och behandlar allsidigt frågan
om cykling ur olika synvinklar såsom folkhälsa, fritidseylding, rekreation,
cykling mellan grönområden. Den innefattar också utmaningen med att binda

-
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samman landsbygd, områdena i stadens utkanter med centrum. Kultur- och
fritidsnämnden har dock följande synpunkter;
Några kommentarer
1. Byt fritidsförvaltning till kultur- och fritidsförvaltningen genomgående
2 Det bör tydligare framgå att programmet är en viljeinriktning för den
kommunala verksamheten för att skapa samsyn kring cykelfrågor. Detta
kräver extra ekonomiska medel från kommunfullmäktige för att
åtgärderna ska kunna genomföras.
3 Sid 24 under rubriken "Aktivt främja cykelturism" (åtgärder) bör
ansvarsfördelningen ses över.
Åtgärd: "Ta fram en plan för cykelturism" bör Destination Jönköping
ansvarar för.
Åtgärd: Inidudera stråk för rekreationscykling i cykelkartan alternativt ta
fram en separat cykelkarta", bör Destination Jönköping och kultur och
fritidsförvaltningen ansvarar för gemensamt.
Åtgärd:" Ta fram en cykeireseplanerare" bör inte kultur och
fritidsförvaltningen ansvara för, utan förslagsvis Destination Jönköping.
Åtgärd: "Genomför kampanjer för rekreationscykling" bör Destination
Jönköping och kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för gemensamt. Byt
uttrycket nöjescykling till rekreationscykling.
4 Sid 26 under rubriken "God service för cyklisternas olika behov under
resan" och dess åtgärder.
Alla nämnda åtgärder bör kunna hanteras digitalt. Använd kommunkartan men
koppla gärna till appen "Naturkartan" där det passar.
5 Särskilj insatser för cykelpendlare och rekreationscykling.
Cykelpendlare håller minst 30-40 lan/timme. Bicyklar går i ca 25
km/timme,
6 Viktigt att bygga in säkerhetsaspekten så att olyckor minimeras.
7 Cykelpendling bör få större utrymme i programmet. Det handlar om att
möjliggöra arbetspendling med cykel. Om antalet bilar inte ska öka då
staden växer måste kommuninvånaren kunna ta sig tryggt och säkert
mellan hem och arbete. Cykelstråk avskilt från biltrafik bör öka.
Forskning visar att genom att vidta åtgärder som ökar cykelpendlingen
så nås den minsta nivån av daglig fysisk aktivitet med råge.
Den minsta nivån av fysisk aktivitet (måttlig intensitet det vill säga en
rask promenad) är 150 min! vecka (2,5 timma) och minst 10 min långa
pass. En lägre dos av fysisk aktivitet ökar risken för förtida död (källa;
Omfärdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande. Rapport 2012:157 och Om gång och cykling, hälsa och
en hållbarulveckling" Rapport 2015:157)
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Forskning från WHO, visar på en avsevärd förbättrad hälsoekonomi
med insatser som gör att Jönköpings kommuns invånare ökar
cykelpendlingen. Rimligt avstånd från centrum är en cykeltur som tar
30 min (källa; WHO, Health economic assessment tool for cycling).
Cykelprogrammet bör befästa att fler åtgärder behövs för att öka den
typen av cykeitråk baserat på dessa forskningsrön.
Det är önskvärt att programmets viljeinriktning visa på kreativa
lösningar på vägar som ägs och beslutas om av Trafikverket.
Misslyckas försök till samverkan med Trafikverket, bör Jönköpings
kommun se till alternativa lösningar som till exempel en cykelväg
parallellt med vägen alternativ hitta en genare väg. Jönköpings kommun
bör serva sina kommuninvånare oavsett vem som äger vägen. Det kan
handla om att använda traktorvägar/ stigar som redan finns och bygga
därifrån. En viktig aspekt är att kommuninvånaren bör tjäna rent
tidsmässigt på att ta sig Tram per cykel ijämförelse med bil. Topografin
kan göra det svårt och tungt att ta sig fram. Vad kan Jönköpings
kommun göra för att underlätta? Forskning visar att skönhet och natur
är två viktiga parametrar för att få fler att välja cykeln.
(källa; Omfärdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och
välbefinnande. Rapport 2012:157 och Om gång och cykling, hälsa och
en hållbarutveckling" Rapport 2015.157)
9 Jönköpings kommun måste förbättra underhållet på
cykelstråk/satsningar som redan har genomförts, innan utveckling och
nyinvesteringar inleds, för hållbar utveckling och trovärdhetens skull.
10 Det är viktigt att inleda med insatser som märks tydligt gentemot
kommuninvånarna för att få kommuninvånarna positiva till
utvecklingen.
11 Cykelmotorvägar/ stora stråk bör tydliggöras, gärna genom att färga
asfalten.
12 Ökad information kring "cykel- vett" som till exempel att leda cykel
vid övergångställe.
Ett förslag att arbeta vidare med är "cykelkörkort i skolan"
13 Utbildningsinsatser generellt för ökat trafikkunskap kopplat till cyklism
för allmänheten men även specifikt till cyklister som har ett viktigt
ansvar i trafiken.
14 Möjlighet att cykla till och från friluftsanläggningarna är en angelägen
fråga.
15 Utbildningsinsatser kopplat till försäkringsfrågor då den allmänna
försäkringen kopplat till transport till och från arbetet med cykel är
mycket försvagat jämfört med samma sträcka med bil,
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16 Kultur och fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget om en
cykelsamordnare.

Beslutet expedieras till.
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Ryman, kvalitet- och utvecklingschef, kultur och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Justerande

i

n
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§ 142

1K Vista mä- Dispensansökan om att få cykla på del av
motionsspåret i Kaxholmen
KFN/2016:436 809

Sammanfattning
1K Vista söker dispens för cykling på delar av motionsspåret i Kaxholmen.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till dispensansökan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12.
IKI Vistas dispensansökan 2016-04-24.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft bevilja 1K Vistas dispensansökan om
cykling på delar av motionsspåret i Kaxholmen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft bevilja 1K Vistas dispensansökan om
cykling på delar av motionsspåret i Kaxholmen.

-

Beslutet expedieras till:
1K Vista
Maria Carlsson, förethngsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Anders Strand, skogsförvaltare, Jönköpings kommun
Dag Fredriksson, kommunekolog, Jönköpings kommun
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§

143

Assyriska Turabdinföreningen- Ansökan om stimulansbidrag för
projektet "En spark för ungdomar frin A till 0" År 2
KFNI2015:608 805
Sammanfattning
Assyriska Turabdinföreningens fotbollssektion och IFK Oxnehaga bedriver ett
gemensamt fotbollsprojekt för barn och ungdomar boende på Oxnehaga och
Österängen sedan 2015. Projektet En sparkför ungdomar från A till Ö är
treårigt och skall lägga grund för samverkan och forma den gemensamma
verksamheten med inriktning på främst flickor, men även pojkar boende på
Öxnehaga och Österängen. De planerade projektmålen för år ett har uppnåtts.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till projektansökan om 100 tkr
för år två.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Kommunstyrelsens ledningsutskott sammanträdesprotokoll 2016-09-26 §76
Redovisning från Assyriska Turabdinföreningen 2016-08-29
Kultur- och fritidsnämndens beslut 20 15-09-03 §118
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10
Ansökan från Assyriska Turabdinföreningen 2015-06-04
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Assyriska Turabdinföreningen
beviljas 100 tkr för år två.
Vid alla informations, försäljnings och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen. Verksamheten ska annonseras för allmänheten och vara
öppen för alla.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisningen, könsuppdelad
besöksstatistik (för barn, ungdom och vuxna) och antalet samarbetspartners.
Redovisning med projektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet ska
vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-06-15.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

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

yin

Justera$e i
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Assyriska Turabdinföreningefl
beviljas 100 tkr för år två.
Vid alla informations, försäljnings och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen. Verksamheten ska annonseras för allmänheten och vara
öppen för alla.
Följ ande mätetal ska lämnas i samband med redovisningen, könsuppdelad
besöksstatistik (för barn, ungdom och vuxna) och antalet samarbetspartners.
Redovisning med projektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet ska
vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-06-15.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Föreningen Assyriska Turabdinföreningen
Carina Karlzon, föreningsutvecldare, föreningsservice, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Uppdrag att till Kultur- och fritidsnämnden att i dialog med tekniska
nämnden och företagslivet utveckla en modell för anläggningsbidrag,
föreningsbidrag samt system för hyressättning till föreningarBidragsöversyn efter sammanslagningen av kultur- och
fritidsförvaltningen
KFNI2015:104 800
Sammanfattning
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram på reviderade bidragsregler för
föreningslivet efter sammanslagningen av kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslaget har skickats till 329 fritidsföreningar och 121 kulturföreningar
(remissinstanser) och förvaltningen har anhållit om svar senast den 2017-1016. Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till hela förslaget vilket även
inkluderar nivån på aktivitetsbidraget. Uppdraget har varit att göra ett så
likartat bidragssystem som möjligt för alla typer av ideella föreningar i
kommunen. Översynen har tittat på följande punkter:
Minska antalet bidragstyper
• Ta fram gemensam värdegrund
• Bidragsberättigade även från andra kommuner
• Utbetalning av bidrag löpande budgetår
• Revision och kontroller
• Anpassning till bokföringslagen
• Ålder på aktivitetsbidraget
• Särskilt stöd för personer medfunktionsnedsättning
• Startbidrag
• Anläggningsbidrag
• Investeringsbidrag
• Arrangemangsbidrag
• Litteraturstöd /produktionsstöd
• Eget skapande
o
Stödja individen ungdomsinitiativ
• Utvecklingsprojekt
• E-sport
• IT-stöd, statistik och redovisning
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-10
Bilaga Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd
Bilaga remissvar Bidragsöversyn- Synpunkter bidragsöversyn
Bilaga Ekonomisk kalkyl-Översyn av verksamhetsbidrag
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-09-08 § 112
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-07-07

Utdragsbestyrkande
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Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsnämndens regler
för föreningsstöd ersätter tidigare regelsystem och att det ska börja gälla från 1
januari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsnämndens regler
för föreningsstöd ska fastställas årligen, när kultur- och fritidsnämnden
sammanträder i november, för att kunna göra mindre justeringar och
förtydliganden varje år.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa krav på att föreningarna
redovisar digitalt via kommunens digitala tjänster aktivitetsstöd där det är
möjligt.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de tidigare gällande ansökningstider
för arrangemangsbidraget och kulturbidraget avseende arrangemang fortsätter
att gälla första halvåret.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nivån på aktivitetsbidraget för 2017
1r enligt följande:
Fast aktivitetsbidrag 3 000 kr
-

-

-

-

-

Rörligt aktivitetsbidrag
Deltagarens födelseår avgör vilken ålderskategori deltagaren redovisas i.
Deltagare vid godkänd sammankomst ger:
för 7-9 år, 2.50 kr/deltagare
för 10-25 år, 7.50 kr/deltagare
Deltagare vid godkänd sammankomst i förening för funktionsnedsatta ger:
för 7-9 år och 26 år och uppåt 7.50 kr/deltagare
för 10-25 år, 10 kr/deltagare
Deltagare vid godkänd sammankomst i länkförening ger:
över 7 år, 7.50 kr/deltagare
Ledare vid godkänd sammankomst ger:
7.50 kr/ledare
Förslag till kommunfullmäktige
Att godkänna kultur- och fritidsnämndens beslut om Kultur- och
fritidsnämndens regler för föreningsstöd.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S, V, MP:s tilläggsyrkande att förvaltningen tar
fram en enldare översiktsbild över ansökningstiderna för att tydliggöra de olika
perioderna för föreningslivet.
Utdragsbestyrkande
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Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med tilläggsyrkandet från S, V, MP samt att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkandet från
S, V och MP respektive föreliggande förslag och finner tillägget antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsnämndens regler
för föreningsstöd ersätter tidigare regelsystem och att det ska börja gälla från 1
januari 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kultur- och fritidsnämndens regler
för föreningsstöd ska fastställas årligen, när kultur- och fritidsnämnden
sammanträder i november, för att kunna göra mindre justeringar och
förtydliganden varje år.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa krav på att föreningarna
redovisar digitalt via kommunens digitala tjänster aktivitetsstöd där det är
möjligt.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de tidigare gällande ansökningstider
för arrangemangsbidraget och kulturbidraget avseende arrangemang fortsätter
att gälla första halvåret.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nivån på aktivitetsbidraget för 2017
är enligt följande:
-

-

-

-

Fast aktivitetsbidrag 3 000 kr
Rörligt aktivitetsbidrag
Deltagarens födelseår avgör vilken ålderskategori deltagaren redovisas i.
Deltagare vid godkänd sammankomst ger:
för 7-9 år, 2.50 kr/deltagare
för 10-25 år, 7.50 kr/deltagare
Deltagare vid godkänd sammankomst i förening för funldionsnedsatta ger:
för 7-9 år och 26 år och uppåt 7.50 kr/deltagare
för 10-25 år, 10 kr/deltagare
Deltagare vid godkänd sammankomst i länkförening ger:
över 7 år, 7.50 kr/deltagare
Ledare vid godkänd sammankomst ger:
7.50 kr/ledare
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förvaltningen tar fram en enklare
översiktsbild över ansökningstiderna för att tydliggöra de olika perioderna för
föreningslivet

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att godkänna kultur- och fritidsnämndens beslut om Kultur- och
fritidsnämndens regler för föreningsstöd.

-

Justeraiid s5n
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Funck, enhetschef, föreningsservice, kultur-och fritidsförvaltningen

A
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§ 145

IF Hallby skid- och orienteringsklubb- Ansökan om ett litet
investeringsbidrag
KFNI2016:703 805

Sammanfattning
IF Hallby skid- & orienteringsklubb (IF Hallby SOK) ansöker om stöd för
utveckling sin anläggning och verksamhet. Föreningen ansöker om att kulturoch fritidsnämnden/tekniska nämnden stödjer verksamheten ekonomiskt i
större utsträckning, för att tillgodose föreningens och allmänhetens behov av
friluftsliv på nära håll. Anläggningen är viktig för att:
• För allmänhetens folkhälsa (uteliv, motion).
• För föreningsaktiviteter idrott för barn och ungdomar (träning och
tävling).
• För kommunens skolor vid idrotts och friluftsdagar och i den löpande
undervisningen.
• För friluftslivet (utevliv, motion och ambitionen att bli Sveriges främsta
friluftskommun).
o
För besöksnäringen (genom ökad attraktivitet, tävlingar och event).
-

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskriveise 2016-10-10
Ansökan från 2016-08-21 IF Hallby skid- & orienteringsklubb om ett litet
investeringsbidrag. Friluftsarena och klubbstuga är i behov av underhåll
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
inleda en dialog med IF Hallby och övriga föreningar med friluftsanläggningar
för att prioritera och konkretisera behoven.
Dialogen inleds under hösten 2016 och återrapporteras till kultur- och
fritidsnämnden under våren 2017

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att inleda en dialog med IF Hallby och övriga föreningar med
friluftsanläggningar för att prioritera och konkretisera behoven.
Dialogen inleds under hösten 2016 och återrapporteras till kultur- och
fritidsnämnden under våren 2017

-

-
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Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef, förenings service, kultur- och fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening
IF Hallby skid- & orienteringsklubb

Justerd'gn
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§ 146

Jönköpings slalomklubb, 1K Hakarpspojkarna och IF Hallby SOKAnsökan om konstsnöanläggning, produktion och underhåll utifrån
kommun medborgarnas behov
KFN/2016:696 809
Sammanfattning
Jönköpings slalomklubb, 1K Hakarpspojkarna och IF Hallby SOK ansöker om
stöd för utveckling av klubbarnas konstsnöanläggning, produktion och
underhåll. Föreningarna ansöker om att kultur- och fritidsnämnden/tekniska
nämnden stödjer verksamheten ekonomiskt i större utsträckning för att
tillgodose fdreningamas och allmänhetens behov av skidåkning lokalt.
Anläggningarna är viktiga:
• För allmänhetens folkhälsa (uteliv, motion)
e
För föreningsaktiviteter idrott för barn och ungdomar (träning och
tävling)
o
För kommunens skolor vid idrotts och friluftsdagar och i den löpande
undervisningen
• För friluftslivet (uteliv, motion och ambitionen att bli Sveriges främsta
friluftskommun)
• För besöksnäringen (genom ökad attraktivitet, tävlingar och event)
-

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-30
Ansökan 2016-08-31 Jönköpings slalomklubb, 1K Rakarpspojkama och IF
Hallby SOK- Ansökan om konstsnöanläggning, produktion och underhåll
utifrån kommunmedborgamas behov.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
inleda en dialog med föreningarna för att prioritera och konkretisera behoven
på friluftsanläggningar.
Dialogen startar under hösten 2016 och redovisas i kultur- och
fritidsnämnden under våren 2017.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
inleda en dialog med föreningarna för att prioritera och konkretisera behoven
på friluftsanläggningar.

-
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Dialogen startar under hösten 2016 och redovisas i kultur- och
fritidsnämnden under våren 2017.

-

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef, föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening
IF Hallby SOK
IKHP
Jönköpings slalom ldubb

Justerand

ign

-
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§ 147

Detaljplan för fotbollsarena på de! av Torpa 2:1
KFN12016:695 214
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att yttra sig om stadsbyggnadskontorets
detaljplaneförslag för Torpa 2:1. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett
detaljplaneförslag för en fotbollsarena på del av Torpa 2:1. Syftet är att utreda
om aktuellt markområde är lämpligt att använda för en ny arena för fotboll.
Arenan ska klara av Svenska fotbollförbundets krav för spel i allsvenskan samt
UEFA:s krav för en kategori 3-arena.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14
Stadsbyggnadskontorets detaljplaneförslag för del av Torpa 2:1, Jönköping
2016-09-07
Lokalprogram-Jönköpings fotbollsarena (antagen i kultur- och fritidsnämnden
2016-03-09 § 28)
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till förslaget i sin helhet och
att detaljplanen möjliggör en framtida fotbollsarena. Kultur- och
fritidsnämnden har följande synpunkter:
1.) Kultur- och fritidsnämnden understryker vikten av att de gräsplaner
som försvinner från Jordbrovallen i det norra arenaalternativet
(nuvarande Jordbrovallen) ersätts i eller i anslutning till den nya arenan
och att de är färdigställda innan arenabyggnationen påbörjas.
2.) Kultur- och fritidsnämnden understryker vikten av att de
omklädningsrum, kanslier och förråd som försvinner från Jordbrovallen
i det norra arenaalternativet (nuvarande Jordbrovallen), ersätts i eller i
anslutning till den nya arenan.
3.) Kultur- och fritidsnämnden understryker vikten av att hela planområdet
bevaras som stadsnära rekreationsområde och att detaljplanen
möjliggör utveckling av idrott- & friluftssatsningar i framtiden.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden ställer sig
positiva till förslaget i sin helhet och att detaljplanen möjliggör en framtida
fotbollsarena. Kultur- och fritidsnämnden har följande synpunkter:
1.) Kultur- och fritidsnämnden understryker vikten av att de gräsplaner
som försvinner från Jordbrovallen i det norra arenaalternativet
(nuvarande Jordbrovallen) ersätts i eller i anslutning till den nya arenan
och att de är färdigställda innan arenabyggnationen påbörjas.
Kulturoch fritidsnämnden understryker vikten av att de
2.)
omklädningsrum, kanslier och förråd som försvinner från Jordbrovallen
i det norra arenaalternativet (nuvarande Jordbrovallen), ersätts i eller i
anslutning till den nya arenan.
Kulturoch fritidsnämnden understryker vikten av att hela planområdet
3.)
bevaras som stadsnära rekreationsområde och att detaljplanen
möjliggör utveckling av idrott- & friluftssatsningar i framtiden.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Martin Petersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Förstudie Bad Jönköping
KFN/2016:755 822
Sammanfattning
PreDevo har tagit fram en dokumentet -Förstudie Bad i Jönköping på uppdrag
av Ledningsutskottet. Utredningen belyser två olika alternativ. Det ena innebär
en renovering av det befintliga Rosenlundsbadet och det andra innebär att ett
nytt badhus byggs på tomten framför det befintliga badet. Förvaltningen har
lämnat synpunkter på den utredning PreDevo har tagit fram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-14.
Synpunkter- Förstudie Bad i Jönköping
Förstudie bad i Jönköping 2015-06-26
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av dokumentet Förstudie bad i
Jönköping 2015-06-26 samt förordar en nybyggnation framför en renovering
av Rosenlundsbadet.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCR FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S+V-i-MIP anser att förstudiens huvudsakliga rekommendation är korrekt. Men
det bekymrar att utgångspunkten, som smalnats av till två scenarier inte tagit
hänsyn till att Rosenlundsbadet byggts i etapper och är i varierande skick.
Möjligen skulle delar av Rosenlundsbadet kunna renoveras och kompletteras
med nybyggnation. Primärt för ett framtida bad är dock simundervisning och
föreningsverksamhet, och med en så stark lokal simförening ser vi gärna en
anläggning som åtminstone möjliggör SM-tävlingar i Jönköping.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden har tagit
del av dokumentet Förstudie bad i Jönköping 2015-06-26 samt förordar en
nybyggnation framför en renovering av Rosenlundsbadet.
-

-

0
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Beslutet expedieras till.Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Malin Sahiberg, utvecklingsingenjör, kultur- och fritidsförvaltningen
Ledningsutskottet
Zophie Vilppala Edvinsson, enhetschef, Rosenlundsbadet, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkaflde
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149

Utveckling genom kultur 2017-2029 (Kulturplan)
KFN/2016:583 860
Sammanfattning
I Jönköpings kommun har kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram
kulturplanen Utveckling genom kultur 2017-2029, för att skapa en stabil bas
för den kulturella utvecklingen. Planen har varit ute på en remissrunda under
september-oktober 2016 och svaren från remissrundan beaktas i det slutliga
förslaget. Tanken med planen är att den ska utgöra ett visionsdokument som
fungerar som en bas för framtida verksamhetsplaner för de olika kulturella
delområdena i kulturplanen. Smärre förändringar av planen kan göras vid
behov av kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-19
Kulturplanen Utveckling genom kultur 2017-2029, version 2016-10-19 (efter
remissrunda)
Sammanställning remissvar-Synpunkter Kulturplanen
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-09-08 §115
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-08
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger sitt stöd för förslaget och godkänner att
Kulturplanen skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att kulturplanen börja gälla från och med 1januari 2017.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Kristina Nero (V) yrkar följande ändring. Kristina Nero representerar
Vänsterpartiet i remissvar samt tillägget att även Leif A. Jansson och Bemt
Lindqvist har lämnat remissvar.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med ändrings- och tilläggsyrkande från Kristina Nero (V) samt att paragrafen
förklaras omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på förslaget med ändrings- och
tilläggsyrkandet från Kristina Nero (V) respektive föreliggande förslag och
finner ändringen och tillägget antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge sitt stöd för förslaget med
ändringen att Kristina Nero representerar Vänsterpartiet i remissvar samt
tillägget att även Leif A. Jansson och Bemt Lindqvist har lämnat remissvar och
godkänner att Kulturplanen skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att kulturplanen börja gälla från och med 1 januari 2017.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Kari Ruokola, kulturutvecldare, handläggaren, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet- och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Godkännande av SWOT-analys
KFNI2016:754 001
Sammanfattning
Under kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-10-06 gjordes en
SWOT-analys (se kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 201610-06 § 135) Resultatet har sammanställts i en lista bestående av styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. Kultur- och fritidsnämnden har nu att ta del av
sammanställningen samt att godkänna den.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-06 § 135
Bilaga; Sammanställning SWOT-analys.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen av
SWOT-analysen, samt att kultur- och fritidsnämnden arbetar vidare med
analysen under ett kommande sammanträde inom ett halvår.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

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 sammanställningen av
SWOT-analysen, samt att kultur- och fritidsnämnden arbetar vidare med
analysen under ett kommande sammanträde inom ett halvår.

-

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen

lJtdragsbestyrkande
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Sammanträdestider 2017
KFN/2016:752 809
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden för 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Bilaga; Förslag sammanträdestider
Bilaga; Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges tider 2017
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
sammanträdestider 2017.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritisförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S+V+MP: Vi ställer oss frågande till att vi som nämnd nu har färst antal möten
av alla nämnder och undrar hur detta motiveras? Särskilt då både tidigare
kulturnämnden och fritidsnämnden hade underlag nog för fler sammanträden
än detta. Demokratin kan inte resignera från sitt ansvar som beslutsfattare i den
kommunala demokratin utan bör snarare öka sitt ansvar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
sammanträdestider 2017.

-

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Stadskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Kultur- och fritidsnämndens fokusgrupper 2017
KFN12016:753 001
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden valde representanter till kultur- och
fritidsnämndens fokusgrupper vid nämndens sammanträde i oktober 2015 för
återstoden av 2015 samt 2016. (kultur- och fritidsnämndens
sammanträdesprotokoll 2015-10-22 § 164).
Karin Hannus (1(D) och Henrik Andersson (S) valdes till fokusgrupp avseende
kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn. Mattias Oscarsson (KD) och
Mikael Rydberg (S) valdes till fokusgruppen avseende ny fotbolls arena. Bj öm
Johansson (M) och Henrik Andersson (S) valdes till fokusgrupp avseende
badanläggningar. Representanterna valdes för ett kalenderår i taget med
möjlighet till omval. (Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll
2015-10-22 § 164.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till val av representanter för
2017. Med anledning av att översynen av kultur-och fritidsnämndens
bidragsöversyn avslutas under 2016 finns igen anledning till omval avseende
den fokusgruppen. Däremot ska en översyn om taxor göras och därför ska en
fokusgrupp avseende kultur- och fritidsnämndens taxor utses.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-10-22 §164
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att utse representanter till fokusgrupper
avseende ny fotbollsarena, respektive badanläggningar samt översyn av kulturoch fritidsnämndens lokaltaxor.

-

MBL-behandling
Arendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-10-31.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar följande tillägg. Karin Hannus (KD) och Henrik
Andersson (S) utses till fokusgrupp avseende kultur- och fritidsnämndens
taxor, samt utse Mattias Oscarsson (KD) och Mikael Rydberg (S) till
fokusgrupp avseende ny fotbollsarena med tillägget att fokusgrupper ska avse
samtliga planerade arenor. Björn Johansson (M) och Henrik Andersson (S)
utses till fokusgrupp avseende badanläggningar.
Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på förslaget med lindrings- och
tilläggsyrkandet respektive föreliggande förslag och finner ändringen och
tillägget antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse representanter till fokus grupper
avseende ny fotbolisarena respektive badanläggningar samt översyn av kulturoch fritidsnämndens lokaltaxor enligt följande.
Karin Hannus (KID) och Henrik Andersson (S) till fokusgrupp avseende
kultur- och fritidsnämndens taxor,
Mattias Oscarsson (1W) och Mikael Rydberg (S) till fokusgrupp avseende ny
fotbollsarena/planerade arenor,
Björn Johansson (M) och Henrik Andersson (S) till fokusgrupp avseende
badanläggningar.

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Representanter i fokusgruppema
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153

Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2016:4 027

1) Erfarenhetskonferensen Fritid-Kultur 2017

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet eller ersättare för presidiet
deltar i Erfarenhetskdnferensen Fritid-Kultur 2017.

-

Justerande

;)fl
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§ 154

Övriga frågor
Socialdemokratiska gruppen ställer följande frågor.
1.) Konstfadderverksamheten Vi har hört av privatpersoner att de får
dålig respons när de meddelar skador eller åverkan på vår offentliga
konst. Hur följer vi upp detta?
-

2.) Friidrottsarena Vi ser i ärendena att olika enskilda föreningar trycker
på för att utveckla, sina anläggningar. I vår lokalförsörjningsplan står
uttryckligen att vi prioriterar en friidrottsarena. Hur går vi vidare för att
säkerställa att andra anläggningar nu inte glider in före friidrottsarenan
och ytterligare försämrar dialogen med Idrottsalliansen.
-

Karin Semberg besvarar frågorna och meddelar att ytterligare
information om konstfadderverksanilieten kommer att ges under
nänmdsammanträdet 2016-12-08.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet eller ersättare för presidiet
deltar i Erfarenhetskonferensen Fritid-Kultur 2017.

-
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