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Plats och tid

Fjällstugan, kl 13.15 – 17.35 Jullunch kl 12.00

Beslutande

Hans Hellström (M)
Hans-Olof Görebrant (M) ers. B. J (M)
Christina Melle (M) ers. M.B (M) tom kl
17.05 §161-174, Axel Lindqvist (C) §175179
Simon Löfgren (KD) ers M.O (KD)
Karin Hannus (KD)
Carl Johan Stillström (C)tom kl 17.40 §
161-178 Cjell Fransson (L) §179
Jan-Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (S)
Annika Johansson (S) ers. E.S (S)
Mikael Rydberg (S) tom kl 17.05 §161-174
Kristina Nero (V) §175-179
Atman Efrem (S) tom kl 16.45 ers §161-168 AM H (S) Eber Fransson (S) §169-179
Bengt Edh (S) tom 16.45 §161-168 Linda
Vestman (S)§169-179
Ulla Hultberg (MP)jäv § 165,173 Eber Fransson
(S) §165, Kristina Nero (V)§173

Övriga närvarande

Ylva-Britt Söderström (SD)

Johan Gärskog, avdelningschef kultur och
bibliotek
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och
förening
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Malin Sahlberg, anläggningsingenjör
Anna Johansson, nämndsekreterare
Åsa Reuterdahl, samordnare bad
Henrik Hermansson, samordnare Stadens liv
och innehåll
Eskil Laago, Ola Peterson och Breda Jacobsen
Information Swimtime

Henrik Andersson (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Huskvarna stadshus

Paragrafer §161-179

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Hans Hellström (M)
Justerande

Henrik Andersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Datum för anslags uppsättande

2017-

Förvaringsplats för protokollet

Huskvarna stadshus, Huskvarna

Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id
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§ 161

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med följande
ändringar;
Information från föräldrar med barn som får simundervisning av SwimTime.
Övriga frågor gällande Nationaldagsfirande och utsmyckningar i Jönköpings
kommun.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns
med följande ändringar;
Information från föräldrar med barn som får simundervisning av SwimTime.
Övriga frågor gällande Nationaldagsfirande och utsmyckningar i Jönköpings
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Informationsärende
Åsa Reuterdahl och Martin Gårlin informerar om resultatet av
Medborgardialog Rosenlundsbadet 2025. Totalt registrerades 1202 svar och 10
utvalda grupper intervjuades.
Eskil Laago, Ola Peterson och Breda Jacobsen som är föräldrar med barn som
får simundervisning av SwimTime, informerade om SwimTimes verksamhet
och framförde synpunkter om de effekter som medföljer av höjda taxor och
avgifter.
Martin Gårlin informerar om effekterna av höjda taxor och avgifter.
Malin Sahlberg och Martin Funck informerar om föreningsöversynen gällande
lokaler för föreningslivet. Beslut i ärendet under våren 2018.
Henrik Hermansson informerar om internbudget 2018.
Förrättningar, kurser och konferenser
Hans Hellström (M) har varit med vid prisutdelningen Årets Huskvarnabo
(2017-11-18 kl 14.00-15.30) Han har deltagit i ett möte med nationella
minoriteter samordnat av Eva Dahl ( 2017-11-27 kl 15.00-17.00). Han har även
besökt Dreamhack (2017-12-01) Han har sett föreställningen Les Miserables
(2017-12-07) samt besökt ledningsutskottet för att delta i
rekryteringsprocessen av kultur- och fritidsdirektör (2017-12-11). Han har även
besökt Motoralliasen(2017-12-13).
Jan-Ove Lipponen (SD) har varit i Stockholm på medborgardialog kring
inkludering och integration (2017-10-31). Han har varit på Grön infrastruktur,
miljömål och friluftsliv (2017-12-07).
Kristina Nero (V) har varit på konferensen Folkhälsa- En del av framtiden
(2017-12-12).
Eber Fransson (S) har varit på MR-dagarna (2017-11-09—2017-11-10 09.3014.30 samt 13.00-16.00), Tankesmedja friluftsliv (2017-11-16), konferensen
Folkhälsa- En del av framtiden, Träcentrum Nässjö (2017-12-12).
Carl Johan Stillström (C) har varit på föreläsning med Chris Härenstam, och
Johan Davidsson– ”Hur skapar vi en sund, hållbar och utvecklande barn- och
ungdomsidrott (2017-11-29), samt besökt Dreamhack.
Cjell Fransson (L) och Christina Melle (M) har varit på MUCF-konferensen i
Stockholm (2017-11-30—2017-12-01).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Henrik Andersson (S) har varit på föreställningen ”Who are you”dansföreställning på Spira. Han har besökt MR-dagarna samt besökt
ledningsutskottet för att delta i rekryteringsprocessen av kultur- och
fritidsdirektör (2017-12-11).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14

§ 163

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
– Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-11-07—
2017-12-04 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2017-11-07—2017-12-04 läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
– Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-1107--2017-12-04 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-11-07--2017-12-04 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Internbudget 2018
KFN/2017:283 049
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till förslag till internbudget för
kultur- och fritidsnämnden 2018. Internbudgeten är en del av
verksamhetsplanen, vilken kommer att beslutas i sin helhet när kultur- och
fritidsnämnden sammanträder i januari 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-04
Internbudget 2018
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till internbudget
2018.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Ulla Hultberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Eber Fransson (S)
ersätter som beslutande.
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s ändringsyrkande gällande
kommunfullmäktiges tillskott om 5 mnkr till kultur- och fritidsnämnden enligt
följande; 0,1 mnkr fördelas till långsiktiga verksamhetsbidrag till
kulturföreningar och resterande 4,9 mnkr fördelas enligt samma premisser som
i kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Hans Hellström (M) framför att alliansen tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP:s ändringyrkande
respektive föreliggande förslag och finner ändringsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till internbudget
2018 med ändringen gällande kommunfullmäktiges tillskott om 5mnkr till
kultur- och fritidsnämnden enligt följande; 0,1 mnkr fördelas till långsiktiga
verksamhetsbidrag till kulturföreningar och resterande 4,9 mnkr fördelas enligt
samma premisser som i kultur- och fritidsförvaltningens förslag, det vill säga
0,250 mnkr till kulturföreningar och 4,650 mnkr till fritidsföreningar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Ansökan om stort investeringsbidrag 2018
KFN/2017:735 805
Sammanfattning
Tjugonio ansökningar om Stort investeringsbidrag har inkommit från tjugofyra
föreningar i föreskriven tid. Den sammanlagda investeringssumman uppgår till
19,4 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att investeringsbidrag
beviljas med 3,3 mnkr.
Av kultur- och fritidsnämnden beviljade bidrag i februari 2017, återstår att
finansiera 206.250 kr inom ramen för 2018 års investeringsbudget.
2018 års ansökningar föreslås beviljas enligt bilaga med 3.299.223 kr.
För 2018 uppgår budgeten för stort investeringsbidrag till 3.4 mnkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-09.
Bilaga 1. Förteckning över ansökan om stort investeringsbidrag.
Bilaga 2 Kommentarer stort investeringsbidrag
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag för 2018
beviljas enligt redovisat förslag om 3.299.223 kr i bilaga till denna
tjänsteskrivelse.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att 100tkr överförs till nästa
års budget för stort investeringsbidrag.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag för 2018
beviljas enligt redovisat förslag om 3.299.223 kr i bilaga till denna
tjänsteskrivelse.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå att 100tkr överförs till nästa
års budget för stort investeringsbidrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Föreningsutvecklarna kultur- och fritidsförvaltningen
Sökande föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

HV71 - Ansöker om stimulansbidrag. Forskningsprojekt på
ungdomsverksamhet.
KFN/2017:610 805
Sammanfattning
HV71 bedriver ungdomsverksamhet inom ramen för ”HV71 Ungdom”,
med ca 500 aktiva ungdomar omfattande hockeyskolan-U9 till U16 och 100
ungdomsledare.
HV71 har beslutat att föreningens ungdomsverksamhet skall förändras och
omstruktureras så att selektering under träning och seriespel avskaffas. För
ishockeyn i Sverige är denna satsning unik och banbrytande. Målet är ett
livslångt idrottande, genom att skapa en miljö som bidrar till att fler aktiva
spelare håller på längre upp i åldrarna. Fokus skall inriktas på spelarnas
utveckling och på bästa sätt förbereda ungdomarna inför kommande
hockeygymnasium och hockeykarriär samt skapa livslångt intresse för
ishockey. För att få hjälp och stöd har HV71 upprättat ett samarbete med
Linnéuniversitetet i Växjö avseende forskning.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att HV71 beviljas 115tkr i
utvecklingsbidrag för hösten 2017 och helåret 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-30
HV71 med ansökan om utvecklingsbidrag 2017-09-21
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja HV71 115.000 kr i
utvecklingsbidrag för projekttiden hösten 2017 och helåret 2018.
– Redovisning med utvärdering innehållande könsuppdelad deltagarstatistik för
ovan projekttid, skall lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 31
december 2018.
– Redovisningen ligger till grund för nytt beslut i kultur- och fritidsnämnden i
januari/februari månad 2019.
– Förskottutbetalning av bidraget sker i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen.
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

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 HV71 115.000 kr i
utvecklingsbidrag för projekttiden hösten 2017 och helåret 2018.
– Redovisning med utvärdering innehållande könsuppdelad deltagarstatistik för
ovan projekttid, skall lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 31
december 2018.
– Redovisningen ligger till grund för nytt beslut i kultur- och fritidsnämnden i
januari/februari månad 2019.
– Förskottutbetalning av bidraget sker i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen.
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.

Beslutet expedieras till:
HV71

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168

Medborgardialog Rosenlundsbadet
KFN/2017:782 811
Sammanfattning
Under sommaren genomfördes en medborgardialog med syfte att ta del av
badbesökares önskemål om ett framtida ”Rosenlundsbad 2025”. Via
webbenkät och samtal fick allmänhet möjlighet att tala om vad som är viktigt
vid ett besök via valbara alternativ som t.ex. badattraktioner, relax,
omklädningsytor och god tillgång till simbassäng.
Totalt registrerades 1202 svar och 10 utvalda grupper intervjuades mellan den
26 juni – 20 augusti. Resultatet av medborgardialogen ”Rosenlundsbadet
2025” kommer att användas i det fortsatta arbetet med planeringen för ett nytt
badhus där besökarnas åsikter är väldigt viktiga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23
Sammanställning av Medborgardialog - Rosenlundsbadet 2025
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen av
medborgardialogen.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen av
medborgardialogen.

Beslutet expedieras till:
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Zophie Vilppala Edvinson, enhetschef Rosenlundsbadet, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 169

Vattenfesten/H20 2018
KFN/2017:779 861
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen hade år 2017 samordningsansvaret för en ny
fest i staden, H20 Jönköping. År 2017 avsatte kultur- och fritidsnämnden en
miljon för detta evenemang. Ungefär motsvarande summa avsattes av andra
medarrangörer under året. Ambitionen från huvudarrangörerna Jönköpings
kommun, Destination Jönköping och Jönköping City är att H20 ska återkomma
ett antal år framöver och förhoppningsvis också växa och utvecklas.
Några idrottstävlingar är redan klara för augusti 2018. Det finns med andra ord
en god grund att arbeta vidare från. Förslagsvis avsätter kultur och
fritidsnämnden 650 000 för 2018 och åtar sig därmed fortsättningsvis att ha den
samordnande funktionen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-23
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget som presenteras i
tjänsteskrivelsen om att genomföra H20 Jönköping år 2018 med en budget om
650 000 kr.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget som presenteras i
tjänsteskrivelsen om att genomföra H20 Jönköping år 2018 med en budget om
650 000 kr.

Beslutet expedieras till:
Henrik Hermansson, kvalitet och utveckling, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170

Principbeslut om ett bredare och utökat samarbete med Smålands
Musik & Teater
KFN/2017:759 869
Sammanfattning
Sedan 2001 finns ett upprättat avtal Kn 2000.132 mellan Jönköpings Läns
Landsting och Jönköpings kommun vilket reglerar formerna för Jönköpings
Sinfoniettas verksamhet och kommunens ekonomiska förpliktelser mot
Landstinget rörande denna orkesterverksamhet.
Samtal har under hösten förts mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
Region Jönköping om att from 2019 ersätta nuvarande avtal med ett avtal som
omfattar hela SMoTs verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-22
Bilaga 1. Förslag till avtal om orkesterverksamheten – Jönköpings Sinfonietta
Avtal om orkesterverksamheten – Jönköpings Sinfonietta Kn 2000.132
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att med
utgångspunkt från bilagt utkast till avtal teckna ett avtal med Region
Jönköpings län gällande 2018-01-01—2018-12-31.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att parterna under denna period
utarbetar ett förslag om en bredare överenskommelse som inte bara omfattar
Jönköpings Sinfonietta utan hela verksamheten på Smålands Musik & Teater
med målet att from 2019-01-01 teckna ett avtal som ersätter tidigare avtal.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att med
utgångspunkt från bilagt utkast till avtal teckna ett avtal med Region
Jönköpings län gällande 2018-01-01—2018-12-31.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar om att parterna under denna period
utarbetar ett förslag om en bredare överenskommelse som inte bara omfattar
Jönköpings Sinfonietta utan hela verksamheten på Smålands Musik & Teater
med målet att from 2019-01-01 teckna ett avtal som ersätter tidigare avtal.

Justerandes sign

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

Justerandes sign
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§ 171

Principbeslut om vilka politiska partier som kultur och
fritidsförvaltningen ska bjuda in till debatter inför valet 2018
KFN/2017:769 009
Sammanfattning
För att ge klarhet i vilka politiska partier som biblioteksverksamheten ska
bjuda in till olika former av debatter inför valet 2018 föreslår kultur- och
fritidsförvaltningen att dessa inbjudningar ska utgå från valresultatet 2014 och
att inbjudningar riktas till de partier som efter detta val har mandat i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-22
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteksverksamhetens inbjudningar
till olika former av politiska debatter inför valet 2018 ska riktas till de partier
som efter valet till kommunfullmäktige 2014 har mandat i detta organ.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteksverksamhetens inbjudningar
till olika former av politiska debatter inför valet 2018 ska riktas till de partier
som efter valet till kommunfullmäktige 2014 har mandat i detta organ.

Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Annika Wernborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
Frida Christoffersson, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 172

Införande av möjlighet att besluta om långsiktiga
verksamhetsbidrag
KFN/2017:760 805
Sammanfattning
För att underlätta för kulturföreningar vars verksamhet förutsätter långsiktig
planering samt att ge möjlighet till stöd till föreningar som inte faller inom
ramen för gällande regler för föreningsstöd, föreslås kultur- och fritidsnämnden
att från och med verksamhetsår 2018, utöver gällande bidragsformer, även
kunna ge stöd i form av långsiktiga verksamhetsbidrag. Sådana bidrag ska rikta
sig till föreningar vars verksamhet kultur- och fritidsnämnden finner särskilt
angeläget att stödja och där behovet av en långsiktig planeringshorisont är
stort.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-20
Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens långsiktiga verksamhetsbidrag till
kulturföreningar. KFN/2017:761
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– För att underlätta för föreningar vars verksamhet förutsätter långsiktig
planering samt att ge möjlighet till stöd till föreningar som inte faller inom
ramen för gällande regler för föreningsstöd beslutar kultur- och fritidsnämnden
att från och med verksamhetsår 2018, utöver gällande bidragsformer, även
kunna ge stöd i form av långsiktigt verksamhetsbidrag.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett långsiktigt verksamhetsbidrag
företrädesvis ges över tre år.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i december månad varje år fatta beslut
om vilka föreningar som ska erhålla stöd i form av ett långsiktigt
verksamhetsbidrag samt storleken på dessa bidrag.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetalning av dessa bidrag sker i
början av året under tre år motsvarande 1/3 av beviljat anslag per år.
– Kultur och fritidsnämnden fattar beslut om att upprättat förslag till riktlinjer
för kultur- och fritidsnämndens långsiktiga verksamhetsbidrag från och med
2018-01-01 ska gälla.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
– För att underlätta för föreningar vars verksamhet förutsätter långsiktig
planering samt att ge möjlighet till stöd till föreningar som inte faller inom
ramen för gällande regler för föreningsstöd beslutar kultur- och fritidsnämnden
att från och med verksamhetsår 2018, utöver gällande bidragsformer, även
kunna ge stöd i form av långsiktigt verksamhetsbidrag.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ett långsiktigt verksamhetsbidrag
företrädesvis ges över tre år.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i december månad varje år fatta beslut
om vilka föreningar som ska erhålla stöd i form av ett långsiktigt
verksamhetsbidrag samt storleken på dessa bidrag.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetalning av dessa bidrag sker i
början av året under tre år motsvarande 1/3 av beviljat anslag per år.
– Kultur och fritidsnämnden fattar beslut om att upprättat förslag till riktlinjer
för kultur- och fritidsnämndens långsiktiga verksamhetsbidrag från och med
2018-01-01 ska gälla.

Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Carina Svensson, sektionsadministratör, kultur- och fritidsförvaltningen
Eva-Karin Andén Dahlgren, administratör, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 173

Fördelning av långsiktiga verksamhetsbidrag till kulturföreningar
KFN/2017:762 805
Sammanfattning
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut KFN/2017:760 om införande
av möjlighet att besluta om långsiktiga verksamhetsbidrag till kulturföreningar,
ska kultur- och fritidsnämnden besluta om långsiktiga verksamhetsbidrag under
en treårsperiod. T o m år 2016 har flertalet av dessa bidrag fastställts i samband
med beslut om internbudget. För de två senast tillkomna var intentionen att
bevilja dessa från kultur- och fritidsdirektörens centrala utvecklingsmedel.
2017 behandlades flertalet av dessa ärenden som separata beslutsärenden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-23
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse KFN/2017:760
Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens långsiktiga verksamhetsbidrag till
kulturföreningar. KFN/2017:761
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar om långsiktiga verksamhetsbidrag under
en treårsperiod. För 2018 fördelas dessa bidrag enligt följande:
Norrahammars folkrörelsearkiv
Föreningen Norrahammars Industrimuseum
Musik och Teater Vänner
Teateri
Konstnärshuset Svavel (Konstnärsföreningen
Dymlingen och Föreningen Konstgrafikern)
Share Music
Österängens konsthall
Sofiehof Underjord
Föreningen kulturhuset
Föreningen 1934
Mission och Väckelse

100 tkr
100 tkr
255 tkr
851 tkr
190 tkr
150 tkr
350 tkr
350 tkr
175 tkr
500 tkr
15 tkr

– Kultur och fritidsnämnden beslutar att långsiktiga verksamhetsbidrag för
2019 och 2020 fattas beslut i december månad för respektive år.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Ulla Hultberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Kristina Nero (V)
ersätter som beslutande.
Justerandes sign
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Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s ändringsyrkande yrkande att
ytterligare 0,1 mnkr av kommunfullmäktiges beslutade tillskott om 5 mnkr till
kultur- och fritidsnämnden, fördelas till långsiktiga verksamhetsbidrag till
kulturföreningar.
Hans Hellström (M) framför att alliansen tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och MP:s ändringyrkande
respektive föreliggande förslag och finner ändringsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar om långsiktiga verksamhetsbidrag under
en treårsperiod. För 2018 fördelas dessa bidrag enligt följande:
Norrahammars folkrörelsearkiv
Föreningen Norrahammars Industrimuseum
Musik och Teater Vänner
Teateri
Konstnärshuset Svavel (Konstnärsföreningen
Dymlingen och Föreningen Konstgrafikern)
Share Music
Österängens konsthall
Sofiehof Underjord
Föreningen kulturhuset
Föreningen 1934
Mission och Väckelse

100 tkr
100 tkr
255 tkr
851 tkr
190 tkr
150 tkr
350 tkr
350 tkr
175 tkr
500 tkr
15 tkr

– Kultur och fritidsnämnden beslutar att långsiktiga verksamhetsbidrag för
2019 och 2020 fattas beslut i december månad för respektive år.
Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
Carina Svensson, sektionsadministratör, kultur- och fritidsförvaltningen
Eva-Karin Andén Dahlgren, administratör, kultur- och fritidsförvaltning
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Norrahammars folkrörelsearkiv
Föreningen Norrahammars Industrimuseum
Musik och Teater Vänner
Teateri
Konstnärshuset Svavel
Share Music
Österängens Konsthall
Sofiehof Underjord
Föreningen kulturhuset
Mission och Väckelse
Justerandes sign
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§ 174

Jönköpings Jazzklubb ansökan om kulturbidrag till
konsertverksamhet/Ungdomsverksamhet hösten 2018.
KFN/2017:626 049
Sammanfattning
Föreningen Jönköpings Jazzklubb ansöker om kulturbidrag på 90 tkr för
genomförande av konsertverksamhet under år 2018 på Kulturhuset Spira,
Jönköping samt på Rosenlunds Herrgård. Kostnaderna beräknas till 1000 tkr
och intäkterna till 910 tkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja ett
kulturbidrag på 85 tkr för genomförande av offentliga arrangemang 2018.
Föregående år beviljade kultur- och fritidsnämnden ett kulturbidrag på 57 tkr
för genomförande av offentliga arrangemang samt 9 tkr för genomförande av
arrangemang i Rosenlunds Herrgård 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-24.
Bilaga: kopia på ansökan och skrivelse: kompletterande uppgifter till ansökan
om arrangörsbidrag/kulturbidrag 2018, verksamhetsberättelse 2016, arbetsplan
för verksamhetsåret 2017, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse,
Dokument Årets jazzkommun, program för våren 2016, program för hösten
2016.
Bilaga: Gällande regler för kulturbidrag
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings Jazzklubb ett kulturbidrag
med 85 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Kulturhuset
Spira och Rosenlunds Herrgård i Jönköpings kommun under perioden 1/1 –
31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 75 % 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 2017-12-06.

Justerandes sign
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings Jazzklubb ett
kulturbidrag med 85 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i
Kulturhuset Spira och Rosenlunds Herrgård i Jönköpings kommun under
perioden 1/1 – 31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 75 % 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:
Jönköpings Jazzklubb, Hans Träff, ordförande (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alijevski, tf. 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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§ 175

Jönköpings Kammarkör ansökan om ett kulturbidrag till
körverksamhet 2018.
KFN/2017:647 049
Sammanfattning
Föreningen Jönköpings kammarkör ansöker om kulturbidrag på 110 tkr för
genomförande av körverksamhet under år 2018. Under år 2018 planeras 4
konserter under våren och 4 konserter under hösten i Jönköpings kommun.
Kostnaderna beräknas till 325 tkr och intäkterna till 210 tkr. Kultur- och
fritidsnämnden föreslås bevilja ett kulturbidrag på 75 tkr för genomförande av
offentliga arrangemang 2018. Föregående år beviljade kultur- och
fritidsnämnden ett kulturbidrag på 75 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-24.
Bilaga: kopia på ansökan, skrivelse: Bilaga till ansökan om kulturbidrag 2018
för Jönköpings kammarkör, beräknade intäkter och kostnader för 2018,
resultaträkning och balansräkning, verksamhetsberättelse 2015-07-01-20160630 .
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings kammarkör ett kulturbidrag
med 75 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings
kommun under perioden 1/1 – 31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 75 % av stödet utbetalas i förskott, resterande del i efterskott efter
redovisning.
– Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med ansökan

Justerandes sign
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings kammarkör ett
kulturbidrag med 75 tkr för genomförande av offentliga kulturarrangemang i
Jönköpings kommun under perioden 1/1– 31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 75 % 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:
Jönköpings kammarkör, Kenth Sandahl, ordförande (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alijevski, tf. 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

26

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14

§ 176

Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening ansökan om ett
kulturbidrag till 2018
KFN/2017:649 049
Sammanfattning
Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening ansöker om kulturbidrag på
100 tkr för genomförande av offentliga arrangemang år 2018. Kostnaderna
beräknas till 360 tkr och intäkterna till 252 tkr. Kultur- och fritidsnämnden
föreslås bevilja ett kulturbidrag på 70 tkr för genomförande av offentliga
arrangemang 2018. Föregående år beviljade kultur- och fritidsnämnden ett
kulturbidrag på 70 tkr för genomförande av konsertverksamhet 2017.
Föreningen har för år 2018 ansökt om bidrag med 25 tkr hos Sveriges
Orkesterförbund som fördelar statsbidrag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-24.
Bilaga: kopia på ansökan, årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01 –
2016-06-30. Redovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning,
balansräkning och bokslutskommentarer.
Bilaga: gällande regler för kulturbidrag.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beviljar Jönköpings Orkester- och
kammarmusikförening ett kulturbidrag med 70 tkr för genomförande av
offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun under perioden 1/1 –
31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 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 2017-12-06.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Jönköpings Orkester- och
kammarmusikförening ett kulturbidrag med 70 tkr för genomförande av
offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun under perioden 1/1 –
31/12 2018.
– 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), antal samarbetspartners.
– 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:
Jönköpings Jazzklubb, Bengt Hvit, kontaktperson (Kopia på
ansökningsblanketten, fyra sidor, bifogas för redovisning.)
Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 177

Tillämpning av MU-avtal, avtal för konstnärers ersättningar, inom
kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.
KFN/2017:682 865
Sammanfattning
MU-avtalet (Medverkans- och Utställningsersättning) är ramavtalet för bildoch formkonstnärers ersättningar för medverkan vid utställningar. Det
tecknades mellan staten, representerad av Statens kulturråd, och Konstnärernas
riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska
Fotografers förbund samt Svenska Tecknare och trädde i kraft den 1 januari
2009. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner och bör vara vägledande
för arrangörer med offentlig finansiering. Idag finns inget politiskt beslut kring
MU-avtalet i Jönköpings kommun, men det tillämpas vid
utställningsverksamhet inom vissa delar av kultur- och fritidsförvaltningens
verksamhet. Såväl lokala som regionala och nationella styrdokument stödjer
tillämpningen av MU-avtalet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-11-23.
Bilaga 1: MU-avtalet i sin helhet
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att MU-avtalet ska tillämpas vad gäller
utställningsverksamhet på Stadsbibliotekets konstvägg samt vid
Tändsticksmuseets utställningsverksamhet.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att MU-avtalet på sikt även ska tillämpas
vad gäller utställningsverksamhet i andra verksamheter och lokaler inom
nämndens ansvarsområden.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-12-06.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att MU-avtalet ska tillämpas vad gäller
utställningsverksamhet på Stadsbibliotekets konstvägg samt vid
Tändsticksmuseets utställningsverksamhet.
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– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att MU-avtalet på sikt även ska tillämpas
vad gäller utställningsverksamhet i andra verksamheter och lokaler inom
nämndens ansvarsområden.

Beslutet expedieras till:
Annika Wernborg, enhetschef närbiblioteken
Filip Zezovski Lind, konstintendent, avdelning kultur och bibliotek
Kari Ruokola, kulturutvecklare, Kvalitet och utveckling
Eva-Karin Andén-Dahlgren, administratör, enhet kulturproduktion
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek
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§ 178

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Konferens: Konstkritik och konstpedagogik – hållbara
Framtidsperspektiv 2 februari 2018

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Ulla Hultberg (MP), Eva Swedberg
(S), Carl Johan Stillström (C) och Björn Johansson (M) deltar.

2) Inbjudan till utbildning i mänskliga rättigheter 25 januari 2018 samt
fördjupning 15 februari 2018.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill får delta.
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§ 179

Övriga frågor
1) Kristina Nero (V) ställer en fråga om nationaldagsfirandet 2018.
Avdelningschef kultur och bibliotek Johan Gärskog besvarar frågan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

2) Henrik Andersson (S) ställer en fråga kring konstnärlig gestaltning.
Avdelningschef kultur och bibliotek Johan Gärskog besvarar frågan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.
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