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Plats och tid

Kulturviden, Kulturhuset kl 13.15–17.10

Beslutande

Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Olof Görenbrandt (M), ers Magnus
Berntzon (M)
Mattias Oscarsson (KD) fr. kl 13.40 §45-58
Simon Löfgren (KD), ers Mattias Oscarsson
(KD) §44, ers Karin Hannus (KD) §45-58
Carl Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Annika Johansson (S) ers Ann-Marie Helmersson (S)
Atman Efrem (S) ers Bengt Edh. (S)
Ulla Hultberg (MP)

Övriga närvarande

Christina Melle (M) t.om kl 14.45
Simon Löfgren (KD)
Axel Lindqvist (C), ers Karin Hannus (KD)
§ 44
Kristina Nero (V)
Cristina Gustavsson (SD)

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Anette Almquist, avdelningschef administration
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och
bibliotek
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och
förening
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion
Henrik Hermansson, samordnare stadens liv och
innehåll
Anna Johansson, nämndsekreterare
Dan Nordlöf, ordförande JIK
Jon Henipalu, operativ samordnare och Peter
Olsson ordförande kulturhusföreningen

Utses att justera

Ulla Hultberg (MP)

Justeringens plats och tid

Huskvarna Stadshus

Underskrifter

Paragrafer §44 -§58

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Hans Hellström (M)
Justerande

Ulla Hultberg (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Förvaringsplats för protokollet
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Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id
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§ 44

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med följande
ändringar; Information från Frida Christoffersson utgår. Frågor från S och V
behandlas under övriga frågor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns.
Information från Frida Christoffersson utgår. Frågor från S och V behandlas
under övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Informationsärende
Mötet inleds med en tyst minut för avlidne Olle Hall.
Julia Sandwall presenterar sig för kultur- och fritidsnämnden.
Henrik Hermansson informerar om verksamheten i kvarteret Ödlan.
Ordförande Dan Nordlöf, Jönköpings innebandyklubb informerar om den nya
styrelsen och planer inför framtiden.
Operativ samordnare Jon Henipalu och ordförande kulturhusföreningen Peter
Olsson informerar om verksamheten i Kulturhuset.
Annica Ryman informerar om lovbidrag från Socialstyrelsen. Förvaltningen
ska erbjuda avgiftsfria aktiviteter under lov för barn och unga i åldern 6-15 år.
Fördelningen av medel:
Sommarlov
ca 2,2 mnkr.
Övriga lov
ca 2,8 mnkr.
Vattenvana/simskola
ca 4,2 mnkr.
Anette Almquist informerar om månadsrapport tom februari 2018 samt
förvaltningens sjukfrånvaro.
Mazar Alijevski informerar om kvalitetsarbete fritidsgårdsverksamhet och
”Nackanätverket.”
Johan Gärskog informerar om nationaldagsfirande 2018.
Redovisning kurser, konferenser och förrättningar
Hans Hellström (M) har deltagit i Dag Hammarsköldstiftelsens årsmöte (201803-13).
Kristina Nero (V), Björn Johansson (M), Ann-Marie Helmersson (S) och Carl
Johan Stillström (C) har deltagit i konferens Kultur för hälsa (2018-02-28).
Henrik Andersson (S) har deltagit i jämställdhetsseminariet med Getrud
Åström (2018-03-12).
Eber Fransson (S) har deltagit i grundutbildning i Mänskliga Rättigheter (201801-25 kl 08.30-11.55), och i SmåLit författarafton på Spira (2018-02-03 kl
18.00-20.00) samt invigning av Forum Öxnehaga i Öxnehaga (2018-02-07 kl
15.00-16.00)
Annika Johansson (S) har varit på möte i Kommunala rådet för
funktionhinderfrågor på Hoven (2018-02-07 kl. 18.00-21.00)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2018-02-14—
2018-03-07 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2018-02-14—2018-03-07 läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2018-0214—2018-03-07 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
208-02-14—2018-03-07 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Handlingsplan för jämställdhet 2018 innehållande
jämställdhetsrapport för 2017
KFN/2017:821 809
Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige antagna Jämställdhetsplanen 2015-2020 för
Jönköpings kommun ska samtliga förvaltningar årligen utarbeta en
handlingsplan för jämställdhet som konkretiserar målen och redovisar åtgärder
för jämställdhetsarbetet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19
Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning 2017
Jämställdhetsplan för Jönköpingskommun 2015-2020
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden antar Handlingsplan för jämställdhet 2018 med
uppföljning 2017.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Handlingsplan för jämställdhet
2018 med uppföljning 2017.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Ledningsgruppen
Anne Sundberg, samordnare för personer med funktionsnedsättning,
jämställhet och miljö, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Förslag till revidering av Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun
2015-2020 - Remiss
KFN/2018:90 809
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunker på revidering
av Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020.
Revideringen genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 §8.
Stadskontoret föreslår en mer omfattande revidering som redogörs under
ärende. Motiven till förändringarna är flera och grundar sig i omfattande
förändringar nationellt och lokalt samt ett ständigt utvecklingsarbete inom
området.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-21
Förslag till revidering av Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till revidering av
Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till revidering av
Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Anne Sundberg, samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö,
handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Program för anpassningar till klimatförändringar - Remiss
KFN/2018:82 809
Sammanfattning
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till ”Program för anpassningar till
klimatförändringar” (Remissversion 2018-02-07)
Nämndernas och partiernas uppdrag är att ta ställning till upprättat förslag till
Program för anpassningar till klimatförändringar och vid behov komma med
egna förslag eller synpunker på förslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19
Förslag till program för anpassningar till klimatförändringar – remissversion
2018-02-07
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till Program för anpassningar
till klimatförändringar.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Program för
anpassningar till klimatförändringar.

Beslutet expedieras till:
Samuel Nyström, Räddningstjänsten
Anne Sundberg, samordnare funktionsnedsättning, jämställdhet och miljö,
handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Yttrande över remissen SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala
medier m.m - Remiss
KFN/2018:76 809
Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med remissen Alkoholreklam i sociala
medier m.m. Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20
Remissen Alkoholreklam i sociala medier m.m.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20 lämnas som
yttrande över Alkoholreklam i sociala medier m.m. Kultur- och
fritidsförvaltningen ställer sig positiva till utredningens förslag till ändring i
marknadsföringslagen. När det gäller ändring i alkohollagen och förslag till
förordning om ändring i alkoholförordningen har kultur- och
fritidsförvaltningen inga synpunkter.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2018-02-20 lämnas som yttrande över Alkoholreklam i sociala
medier m.m. Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till
utredningens förslag till ändring i marknadsföringslagen. När det gäller ändring
i alkohollagen och förslag till förordning om ändring i alkoholförordningen har
kultur- och fritidsförvaltningen inga synpunkter.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Lill Granath, samordnare folkhälsa, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Kulturstipendier 2018 - Representanter i arbetsgrupp
KFN/2018:50 867
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Stipendierna delas
ut av kultur- och fritidsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande vid
firandet av Sveriges nationaldag. Kultur- och fritidsnämnden utser två
representanter som ingår i en arbetsgrupp för beredning av kulturstipendier
2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19.
Bilaga: Regler för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter som ingår i en
arbetsgrupp för beredning av ärendet kulturstipendier 2018.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att Björn Johansson (M) och Mikael Rydberg (S)
ingår i arbetsgruppen för beredning av ärendet kulturstipendier 2018.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Björn Johansson (M) och Mikael
Rydberg (S) att ingå i en arbetsgrupp för beredning av ärendet kulturstipendier
2018.

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämndens representanter i arbetsgruppen
Hans Hellström, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Henrik Andersson, kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Österängens konsthalls ansökan om bidrag avseende konst- och
integrationsprojekt
KFN/2018:80 805
Sammanfattning
Utöver beviljat långsiktigt verksamhetsbidrag ansöker Österängens konsthall
om ett kulturbidrag på 50 tkr för att genomföra konst- och integrationsprojektet
The Transition Studio.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20
Bilaga: Ansökan kulturbidrag 2018:1 049
Bilaga: Protokollsutdrag kfn 2017-12-14 §173
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar Österängens konsthall ett kulturbidrag på
30 tkr utöver tidigare beviljat långsiktigt verksamhetsbidrag på 350 tkr under
tre år, som en del av finansiering av konst- och integrationsprojektet The
Transition Studio.
Alt
– Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med hänvisning till att
Österängens konsthall 2017-12-14 beviljades ett långsiktigt verksamhetsbidrag
på 350 tkr/år under tre år.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande att ansökan avslås med
hänvisning till att Österängens konsthall 2017-12-14 beviljades ett långsiktigt
verksamhetsbidrag på 350 tkr/år under tre år.
Hans Hellström (M) framför att alliansen tillstyrker yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till att
Österängens konsthall 2017-12-14 § 173 beviljades ett långsiktigt
verksamhetsbidrag på 350 tkr/år under tre år.

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Scenkonst Jönköping ansöker om kulturbidrag till Jönköping
Kammarmusikfestival med konserter var 3:e söndag i månaden
KFN/2018:60 805
Sammanfattning
Den nystartade föreningen Scenkonst Jönköping ansöker om kulturbidrag på
122 tkr för genomförande av offentliga arrangemang - ”Jönköping
Kammarmusikfestival” med konserter var 3:e söndag. Åtta konserter är
planerade med start den 20 maj 2018. Kostnaderna beräknas till 325 500 kr och
intäkterna till 203 500 kr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett
Kulturbidrag - arrangemangsbidrag på 60 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang i Jönköpings kommun 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19.
Bilaga: kopia på ansökan och föreningens stadgar
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Scenkonst Jönköping ett
kulturbidrag - arrangemangsbidrag på 60 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang i Jönköpings kommun med start den 20 maj 2018. Bidraget avser
kostnader för lokalhyra, marknadsföring och arvode till musiker men omfattar
inte kostnader för administration och övrigt.
– Benämningen på arrangemanget ändras till Jönköpings kammarmusikserie.
– Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna
pågår.
– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.”
– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna).
– Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande del i efterskott efter
redovisning
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Scenkonst
Jönköping ett kulturbidrag - arrangemangsbidrag på 60 tkr för genomförande
av offentliga arrangemang i Jönköpings kommun med start den 20 maj 2018.
Bidraget avser kostnader för lokalhyra, marknadsföring och arvode till musiker
men omfattar inte kostnader för administration och övrigt.
– Benämningen på arrangemanget ändras till Jönköpings kammarmusikserie.
– Kulturbidraget beviljas enligt gällande regler men en översyn av reglerna
pågår.
– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.”
– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna).
– Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande del i efterskott efter
redovisning
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

Beslutet expedieras till:
Scenkonst Jönköping, Wolfgang Veith, kontaktperson (kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning)
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 55

Minopera ansöker om utvecklingsbidrag för operateater för barn
och vuxna
KFN/2018:61 805
Sammanfattning
Den nystartade föreningen Minopera ansöker om utvecklingsbidrag på 250 tkr
för genomförande av ”Operateater för barn och vuxna” 2018. Kostnaderna
beräknas till 1 168 tkr och intäkterna till 918 tkr. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås bevilja ett utvecklingsbidrag på 100 tkr för genomförande av
”Operateater för barn och vuxna” 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-19.
Bilaga: kopia på ansökan och föreningens stadgar
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Minopera ett
utvecklingsbidrag på 100 tkr för genomförande av ”Operateater för barn och
vuxna” 2018. En förutsättning för bidraget är att verksamheten vänder sig till
allmänheten i Jönköpings kommun. Bidraget avser kostnader för lokalhyra,
marknadsföring, trycksaker och produktionskostnader men omfattar inte
kostnader för löner och övriga kostnader.
– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.”
– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna).
– Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande del i efterskott efter
redovisning
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja föreningen Minopera ett
utvecklingsbidrag på 100 tkr för genomförande av ”Operateater för barn och
vuxna” 2018. En förutsättning för bidraget är att verksamheten vänder sig till
allmänheten i Jönköpings kommun. Bidraget avser kostnader för lokalhyra,
marknadsföring, trycksaker och produktionskostnader men omfattar inte
kostnader för löner och övriga kostnader.
– Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs ”Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.”
– Redovisning på särskild blankett (kopia på ansökningsblanketten) ska vara
kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast sex veckor efter
genomfört arrangemang.
– Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna).
– Hälften av stödet utbetalas i förskott, resterande del i efterskott efter
redovisning
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan.

Beslutet expedieras till:
Minopera, Wolfgang Veith, kontaktperson (Kopia på ansökningsblanketten,
fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-15

§ 56

Framtida lokalisering av Norrahammars bibliotek
KFN/2018:10 882
Sammanfattning
En utredning rörande framtida lokalisering av Norrahammars bibliotek och
fritidsgård med kompletterande underlag har genomförts.
Detta underlag visar att det finns skäl att överväga en flytt av både bibliotek
och fritidsgård, men att det saknas ekonomiskt utrymme inom befintlig ram för
att kunna genomföra detta. Mot denna bakgrund föreslås att biblioteket och
fritidsgårdsverksamheten även fortsättningsvis är integrerade i nuvarande
lokaler i Folkets hus.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-26
Bilaga 1 Kommunprogram 2015-2018 KS/2015:184
Bilaga 2 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2017-11-16 § 154
Bilaga 3 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-02
Bilaga 4 Bilaga till tjänsteskrivelse 2018-01-02
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-01-24 § 29
Bilaga 6 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-02
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bibliotek och
fritidsgårdsverksamheten även fortsättningsvis är integrerade i nuvarande
lokaler i Folkets hus.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande att Norrahammars bibliotek
och fritidsgård flyttar till nya lokaler i centrala Norrahammar.
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s yrkande att bifalla kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
S, V och MP anser att kommunens biblioteksverksamhet framför allt har behov
av att stärka sin bemanning, och inte att fördyra lokalkostnader utan fastslagen
finansiering. Vi ser också ett värde i att samverka med civilsamhället och att
samlokalisera fritidsgård och bibliotek på en plats där verksamheten inte stör
andra verksamheter. Vi ser också att de fördelar som en flytt kan leda till delvis
kan tillgodoses med bokbuss.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-15

Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på alliansens yrkande respektive
föreliggande förslag och finner alliansens yrkande antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall för föreliggande förslag.
Nej-röst för alliansens yrkande.
Omröstningsresultat
Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans-Olof Görebrant (M)
Mattias Oscarsson (KD)
Simon Löfgren (KD)
Carl Johan Stillström (C)
Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Annika Johansson (S)
Atman Efrem (S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Avstår

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Summa:
6
7
Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 nej-röster mot 6 ja-röster bifallit
alliansens yrkande, vilket innebär att Norrahammars bibliotek och fritidsgård
flyttar till nya lokaler i centrala Norrahammar.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Norrahammars bibliotek och
fritidsgård flyttar till nya lokaler i centrala Norrahammar.
Reservationer
S och MP reserverar sig till förmån för det egna förslaget.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Annika Wernborg, enhetschef närbibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Linda Jansson, enhetschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen
Kari Ruokola, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 57

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Med sikte på framtiden-Tankesmedja för friluftsliv 2018 18-19 april i
Stockholm

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Mikael Rydberg (S) deltar samt att en
från alliansen deltar.
2) Studieresa till Malmö 24-25 maj 2018 för fritidschefernas regionala nätverk
i Jönköpings län tillsammans med ansvariga presidier.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet: Hans Hellström, Karin
Hannus, Henrik Andersson deltar. Kultur- och fritidsdirektör Mazar Alijevski
deltar också
3)Kulturens roll i en föränderlig värld 29-30 maj 2018 i Stockholm

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ulla Hultberg (MP) deltar samt en
från alliansen.
4) Konstdialog 2018 Offentlig konst i praktiken

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som önskar får möjlighet att
delta. Eva Swedberg (S) anmäler intresse.
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§ 58

Övriga frågor
Henrik Andersson (S) ställer följande frågor.
1. Vi har fått påstötningar av RFSL som säger att de sökt medel men inte hittat
någon ingång. Kan vi få en förklaring till hur det kan komma sig att de inte kan
söka stöd från förvaltningen?
2. Vad händer med Alphyddan?
3. Rörande bemanning Tenhults bibliotek. Vad händer?
4. De föreläsningar som Henrik Hermansson anordnar borde nämnden få
inbjudan till – kan förvaltningen ordna detta? Vilka medel används för att
bekosta dessa?
5. Hur jobbar vi med de byggnader som har kulturella värden? Finns det någon
samverkan med tekniska?
Mazar Alijevski och Johan Gärskog besvarar frågorna.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågorna ska anses besvarade.
Kristina Nero (V) ställer följande fråga
1.) Samtliga tjänsteskrivelser från kultur- och fritidsförvaltningen bör innehålla
en förklaring till hur FN:s konvention om barns rättigheter berörs.
Mazar Alijevski besvarar frågan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.
Hans Hellström (M) presenterar Mazar Alijevski som ny kultur- och
fritidsdirektör.
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