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§ 124

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Swedberg (S) yrkar att information om den internationella poesifestivalen
blir ett ärende under övriga ärenden.
Henrik Andersson (S) yrkar att uppdrag rörande underhåll av allmänna ytor ges
till förvaltningen, och att det blir ett ärende under övriga frågor.
Henrik Andersson (S) yrkar att uppdrag ges till förvaltningen att under
december månad 2018 redovisa till nämnden om nuläget för biblioteken, och
att det blir ett ärende under övriga frågor.
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med de
yrkade tilläggen under övriga frågor.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns
med de yrkade tilläggen under övriga frågor.
-

Justerandes sign
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§ 125

Informationsitrende
Filip Zezovski Lind informerar om gallring av passiv konst.
Rebecca Lidén informerar om planerna inför SmåLit 2019, då SmåLit finns på
följande fyra orter: Jönköping, Värnamo, Nässjö och Tranås. Hon redovisar
även SmåLit 2018.

Julia Sandwall informerar om översynen om bidragsregler gällande
kulturbidrag.
Redovisning förrättningar, kurser och konferenser
Hans Hellström (M) har besökt vernissagen på Höstsalongen på
Tändsticksmuséet 2018-09-22.
Han har tagit emot priset Årets breddidrottskommun i Eskilstuna 2018-10-01.
Kristina Nero (V) har besökt länsmuséet och utställningen Hur luften känns
mot huden 2018-08-26, samt varit på Dansnät mingel på Spira 2018-09-16.
Björn Johansson (M) har besökt konferensen om cykel på Elite Stora hotellet i
Jönköping 2018-10-09, samt deltagit på bokmässan 2018-09-28.
Carl-Johan Stillström (C) har besökt föreläsningen Kulturen och politiken på
länsmuséet 2018-09-15. Han har besökt Dansnät mingel på Spira 2018-09-16.
Han har deltagit i samtal om kultur 2018-09-27. Han har även besökt
bokmässan 2018-09-28.
Jan-Ove Lipponen (SD) har besökt bokmässan 2018-09-27 samt konferensen
om cykel på Elite Stora hotellet i Jönköping 2018-10-09.
Ulla Huitberg (MP) har besökt bokmässan 2018-09-27, varit på Dansnät
mingel på Spira 2018-09-16 och deltagit i samtal om kultur 2018-09-27.
Eva Swedberg (5) har besökt vernissagen på Höstsalongen på
Tändsticksmuséet 2018-09-22, samt deltagit i den officiella öppningen av
utställning på Svavel 2018-09-29.

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Meddelande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2018-08-30-2018-10-02 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2018-08-30-2018-10-02 läggs till handlingarna.
-

Justerandes sign
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§ 127

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningarna över delegationsbeslut 2018-0830-2018-10-02/ 2018-08-01-2018-09-30 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningarna över
delegationsbeslut 20180830_20181002/20180801_20180930
godkänns.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrlcande
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§ 128

Medborgarförslag om 411-Gården Vissmålen nytt ridhus, ridbana
och ombyggnad av stall
KFN/2018:933 809
Sammanfattning
Helene Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att utveckla 4Hgården Vissmålen. Förslaget är att kommunen ska investera i ytterligare ridhus,
ridbana och ombyggnation av stall för att möjliggöra ett fördubblat antal
besökare på gården.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-17
Medborgarförslag gällande 4H-gården Vissmålen § 109 KFN/ 2018:933
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med
anledning av att det inte går att ta ett annat beslut utan konkret beslutsunderlag.
Nämnden ser dock positivt på förslaget och ger kultur- och fi'itidsförvaltningen
i uppdrag att bjuda in Vissmålens ridklubb för att mer fördjupat diskutera
anläggnings- och utvecklingsfrågor.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med
anledning av att det inte går att ta ett annat beslut utan konkret beslutsunderlag.
Nämnden ser dock positivt på förslaget och ger kultur- och fritidsförvaltningen
i uppdrag att bjuda in Vissmålens ridklubb för att mer fördjupat diskutera
anläggnings- och utvecklingsfrågor.

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Malin Sahiberg, utvecklingsingenjör, kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Carlsson, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Medborgarförslag om att rusta upp basketplanen vid
Vätterstranden Remiss
KFN/2018:984 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att rusta upp basketplanen vid
Vätterstranden i Jönköping. Basketplanen är nedsliten och är i behov av
upprustning. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden
att ställa sig positiv till en upprustning för att ytan skall bli funktionell och
attraktiv för basketutövare. I nuläget finns inget förslag framtaget om hur ytan
skall utformas eller i vilken omfattning som upprustningen skall ske. Kulturoch fritidsförvaltningen ser fram emot en samverkan med förslagsställaren i
syfte att få en ändamålsenlig och inbjudande spontanyta för basket.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20
Kommunstyrelsen remiss 2018-06-29
Kommunfullmäktiges beslut med Medborgarförslag 2018-05-31 § 109
Medborgarförslag om upprustning av basketplan vid Vätterstranden
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2018-09-20 som svar på remissen, vilket
innebär att nämnden ställer sig positiv till att rusta upp basketplanen och att
samråd sker i dialog med förslagsställaren
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20 som svar på remissen, vilket
innebär att nämnden ställer sig positiv till att rusta upp basketplanen och att
samråd sker i dialog med förslagsställaren
-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Motion om att skapa litterära trappor i Jönköpings kommun Remiss
KFNI2018:985 809
Sammanfattning
Jerry Hansson (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att "Kultur- och
fritidsnämnden ges i uppgift att skapa litterära trappor i vår kommun".
Motionären menar att kommunen bör skapa en eller flera trappor med
Balamand-universitetets trappa i Libanon som inspirationskälla fast utifrån
lokala och regionala författares verk. På detta sätt menar motionären att
Jönköping tillförs ett spännande estetiskt inslag samtidigt som vår litterära
tradition lyfts fram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25
Bilaga 1 Motion om att skapa litterära trappor i Jönköpings kommun
Ks/2018:280 809
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 som svar på remissen, vilket
innebär att motionen bör beaktas inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
uppdrag vad gäller offentlig gestaltning i samband med ny- och
ombyggnationer när ett obj eld ger möjlighet till detta.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-25 som svar på remissen, vilket
innebär att motionen bör beaktas inom ramen för kultur- och fritidsnämndens
uppdrag vad gäller offentlig gestaltning i samband med ny- och
ombyggnationer när ett objekt ger möjlighet till detta.
-

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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131

Medborgarförslag om en ny konsthall på Rosenlund Remiss
K1FN12018:992 809
Sammanfattning
Lena Wahlgren har 2018-07-02 inkommit med ett medborgarförslag om att
placera en kommande konsthall på Rosenlund, Jönköping. Mot bakgrund av de
stora ambitionerna i förslaget anses ett sådant proj eld bli mycket dyrt och
svårgenomfört. Platserna kring Vättern omfattas av strandskydd. Den
inriktningen som för närvarande efersträvas är att finna en existerande lämplig
lokal som kan anpassas för verksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-18
Medborgarförslag om ny konsthall på Rosenlund
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna kultur- och
fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-18 som svar på remissen, vilket
innebär att medborgarförslaget beräknas bli alltför kostsamt och
svårgenomfört.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande om följande ändring:
Medborgarförslaget medför mycket höga kostnader och nybyggnationen utförs
i ett område som omfattas av strandskydd.
Eva Swedberg (S) framför att S och MP ställer sig bakom alliansen yrkande,
samt framför S och MP:s yrkande om följande tillägg: Och hänsyn måste tas
till kulturhistoriska värden i närområdet.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive eget framfört
ändringsyrkande samt Eva Swedbergs (S):tilläggsyrkande och finner ändringen
och tillägget antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna följande svar på remissen:
Medborgarförslaget medför mycket höga kostnader och föreslagen
nybyggnationen utförs i ett område som omfattas av strandskydd och hänsyn
måste även tas till kulturhistoriska värden i närområdet.
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Filip Zezovski Lind, konstintendent, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign
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§ 132

Medborgarförslag om att sätta upp utedusch på Viitterstranden
Remiss
KFN/2018:994 809
Sammanfattning
Förslagsilimnaren vill att Jönköpings kommun sätter upp fyra stolpar med
rinnande vatten längs med Vätterstranden. Detta underlättar för alla som
befinner sig på/vid stranden och som behöver vatten. Förslagslämnaren menar
också att en enkel utomhusdusch bör installeras, för att de som kommer från
den sandiga stranden snabbt kan duscha av sig. Kultur- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-04
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-06-20 § 154
Medborgarförslag gällande utomhusdusch på vätterstranden.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna tj änsteskrivelsen 2018-07-04
till kommunstyrelsen som remissvar över medborgarförslaget, vilket innebär
att nämnden generellt är positiva till utveckling av kommunens badplatser men
kan endast svara för de badplatser där nämnden själv är huvudman
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 2018-07-04
till kommunstyrelsen som remissvar över medborgarförslaget, vilket innebär
att nämnden generellt är positiva till utveckling av kommunens badplatser men
kan endast svara för de badplatser där nämnden själv är huvudman

-

Beslutet expedieras till.'
Kommunstyrelsens diarium
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Kommunbidrag till studieförbund 2018
KFN/2018:1092 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 2018 är 4 820 tkr. Det totala anslaget till för
2016 och 2015 är4 880 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-14
Bilaga 1: Beräkning av kommunbidrag till studieförbund 2018 Alternativ A
(Beräkning av kommunbidrag till 8 studieförbund) och Alternativ B
(Beräkning av kommunbidrag till 10 studieförbund), båda daterade 2018-0914.
Bilaga 2: Gällande regler för kommunbidrag till studieförbund.
Bilaga 3: Respektive studieförbunds verksamhetsberättelse för Jönköpings
kommun 2017 och ekonomiska redovisning för Jönköpings kommun 2017 för
de studieförbund som föreslås beviljas kommunbidrag.
Bilaga 4: Ibn Rushds studieförbunds avdelning Distrikt Östras ansökan om
kommunbidrag till studieförbund med samtliga inlämnade handlingar.
Bilaga 5: Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syds ansökan om
kommunbidrag till studieförbund med samtliga inlämnade handlingar.
Bilaga 6: Statistik studieförbund med sammanställning av antal studietimmar
och kulturprogram relaterat till bidragstilldelning i Jönköpings kommun 2017,
daterad 2018-09-14.
Bilaga 7: Statistik studieförbund med deltagarantal i studiecirklar/annan
gruppverksamhet för respektive ålderskategori i Jönköpings kommun 2017,
daterad 2018-09-14
-

-

-

-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att grundbidrag för 2018 och 2019
beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2016 och 2017.
Kommunbidrag till studieförbunden 2018 fördelas enligt Alternativ A
(Beräkning av kommunbidrag till 8 studieförbund):
652 853 kr
ABF Jönköpings län— avdelning Jönköping
1127
240 kr
Studieförbundet Bilda avdelning Sydöst
184
493 kr
Folkuniversitetet avdelning Jönköping
431 850 kr
Studiefrämjandet - avdelning Småland Gotland
643
979 kr
Studieförbundet Vuxenskolan avdelning Jönköping
787 735 kr
NBV Jönköpings län— avdelning Jönköpings län
619 714 kr
Medborgarskolan Region Ost avdelning Jönköping
372 136 kr
Sensus avdelning Östra Götaland
0 kr
In Rushd studieförbund avdelning Distrikt Östra

-

-

-

-

-

-

-

-

Justerandes sign
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0 kr
Kulturens bildningsverksamhet avdelning Region Syd
4
820
000
kr
Totalt
Ansökan från Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt östra avslås
Ansökan från Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syd avslås.
Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Statistik studieförbund 2017 läggs till handlingarna.
-

-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag,
enligt Alternativ A.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att grundbidrag för 2018 och 2019
beräknas på utbetalt kommunbidrag för 2016 och 2017.
Kommunbidrag till studieförbunden 2018 fördelas enligt Alternativ A
(Beräkning av kommunbidrag till 8 studieförbund):
652 853 kr
ABF Jönköpings län— avdelning Jönköping
1127 2401r
Studieförbundet Bilda avdelning Sydöst
184 493 kr
Folkuniversitetet avdelning Jönköping
431 8501-,r
Studiefrämjandet avdelning Småland Gotland
643 979 kr
avdelning
Jönköping
Studieförbundet Vuxenskolan
787 735 kr
NBV Jönköpings län avdelning Jönköpings län
619 714 kr
Medborgarskolan Region Ost avdelning Jönköping
372 136 kr
Sensus avdelning Östra Götaland
0 kr
Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt Östra
0kr
Kulturens bildningsverksamhet avdelning Region Syd
4 820 000 kr
Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ansökan från Ibn Rushd studieförbund avdelning Distrikt östra avslås
Ansökan från Kulturens Bildningsverksamhet avdelning Region Syd avslås.
Utbetalningar sker enligt kultur- och fritidsnämndens beslut.
Statistik studieförbund 2017 läggs till handlingarna.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Samtliga sökande studieförbund
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur-och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur-och
fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur-och fritidsförvaltningen
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§ 134

Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället Remiss
KFN/2018:1020 809
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09 § 313 att uppdra till stadskontoret att
med ledningsutskottet som styrgrupp initiera en överenskommelseprocess som
ett första led för att forma Idébundet Offentligt partnerskap (TOP), underlätta
för socialt företagande och i övrigt stärka samarbetet mellan kommun och
ideella sektorn. För det fortsatta arbetet har ett program för samspelet mellan
kommunen och civilsamhället tagits fram,
Kultur- och fritidsnämnden bereds tillfälle att yttra sig om programmet.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 2018-10-15.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-23
Remiss och KS tjänsteskrivelse 2018-06-19 med bilaga Ks/2016:428 700
Program för samspelet mellan kommun och civilsamhället
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger sitt stöd och godkännande till Program för
samspelet mellan kommunen och civilsamhället,
Kultur- och fritidsnämnden föreslår dock att under rubriken "Relationen till
det civila samhället" även tas upp en punkt om "Ömsesidig nytta", för att
betona att samverkan mellan kommunen och civilsamhället ska baseras på en
ömsesidig nytta för både kommunen, civilsamhället och kommuninvånarna.
För att betona vikten av den fortsatta utveckling av samverkan mellan
kommunen och civilsamhället föreslår Kultur- och fritidsnämnden att
Stadskontoret får i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet med stöd av
Kultur- och fritidsförvaltningen.

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge sitt stöd och godkännande till
Program för samspelet mellan kommunen och civilsamhället.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår dock att under rubriken "Relationen till
det civila samhället" även tas upp en punkt om "Ömsesidig nytta", för att
betona att samverkan mellan kommunen och civilsamhället ska baseras på en
ömsesidig nytta för både kommunen, civilsamhället och kommuninvånarna.
-

-
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För att betona vikten av den fortsatta utveciding av samverkan mellan
kommunen och civilsamhället föreslår Kultur- och fritidsnämnden att
Stadskontoret får i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet med stöd av
Kultur- och fritidsförvaltningen.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Handläggaren Kari Ruokola, kulturutvecidare, kultur- och fritidsförvaltningen
Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 135

Redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige
KIFN/2018:1060 809
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska nämnderna
redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut kan
beräknas fattas.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i maj och
november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även informera fullmäktige om
beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-31
Bilaga; Redovisning av medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden
Skrivelse från kommunstyrelsens diarium
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning av medborgarförslag
kultur-och fritidsnämnden 2018 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
-

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-31 med bilaga
godkänns som redovisning av medborgarförslag.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning av medborgarförslag
kultur-och fritidsnämnden 2018 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-03 med bilaga
godkänns som redovisning av medborgarförslag.
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Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
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§ 136

Dispensansökan Strömsbergs naturreservat /cykel, ridning
KFN/2018:1148 814
Sammanfattning
Enligt den nya skötselplanen för Strömsbergs naturreservat så får man bara
cykla och rida på anvisade stigar. Enligt bifogad karta så är det önskvärt att se
över dessa och ge dispens för cykling och ridning på ytterligare spår och stigar
för att få en bättre logistik i området. Det skulle förbättra friluftslivet och
upplevelsevärdet i Strömsbergs naturreservat avsevärt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-05
Plan för friluftsliv 2018-2023
Strömsbergs skötselplan
Strömsbergskarta
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2018-10-05
överlämnas i sin helhet som en dispensansökan till stadsbyggnadsnämnden att
ta ställning till.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-10-03.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Jan-Ove Lipponen (SD) yrkar följande tillägg: Användandet av elcyklar ska
godkännas på samtliga spår.
Protokollsanteckning
Elcyklar används idag i stor utsträckning för transport och rekreation.
Möjligheten att kunna använda elcykel på stigarna som finns i Strömbergs
naturområden, är idag förbjudet enligt terrängkörningslagen. Med markägarens
tillstånd är detta dock fullt möjligt.
SD-gruppen yrkar på att elcyklar skall tillåtas i samma omfattning som vanliga
cyklar i Strömsbergs naturreservat. Då övrig nämnd ej ser detta som viktigt för
kommunens invånare så reserverar vi oss mot beslutet i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive SD :s
tilläggsyrkande och finner kultur- och fritidsförvaltningens förslag antaget.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tjänsteskrivelse 2018-10-05
överlämnas i sin helhet som en dispensansökan till stadsbyggnadsnämnden att
ta ställning till.
-

Reservationer
SD reservera sig till förmån för eget förslag

Beslutet expedieras till.
Stadsbyggnadskontorets kansli
Lisa Bergström, friluftsstrateg
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§ 137

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Inbjudan Regional Tankesmedj a för friluftsliv 8 november 2018 Badhotellet,
Tranås
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar Eva Swedberg (S) och Björn Johansson
(M) får delta på egen anmälan.
-

2) Seminarie om E-arkiv den 14 november 2018
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att en från socialdemokratiska gruppen
och en från alliansen får delta på egen anmälan.

-

3) Kulturforum 10 november kl. 12.30-16.30 Gummifabriken, Värnamo
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Mikael Rydberg (S), Henrik
Andersson (S), Carl-Johan Stillström (C) och Cj dl Fransson (L) samt Jan- Ove
Lipponen (SD) får delta på egen anmälan.

-
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§ 138

Övriga frågor
1) Eva Swedberg (S) informerar om den internationella poesifestivalen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

-

2) Henrik Andersson (S) väcker frågan om att ge kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda underhållsbehovet av allmänna ytor
som förvaltningen ansvarar för.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utreda underhållsbehovet av allmänna ytor som förvaltningen
ansvarar för.

-

3) Henrik Andersson (S) väcker frågan om att uppdrag ges till förvaltningen att
under december månad 2018 redovisa nuläge för biblioteken till nämnden.
Redovisningen ska innehålla bemanning, öppettider och besöksfrekvens.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att under december månad 2018 redovisa nuläge för biblioteken till
nämnden. Redovisningen ska innehålla bemanning, öppettider och
besöksfrekvens.

-
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