JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-11-16

Plats och tid

Stadshuset, Madängen kl 13:15

Beslutande

Hans Hellström (M)
Hans Olof Görebrant (M) ers BJ (M
Christina Melle (M) ers MB (M)
Simon Löfgren (KD) ers MO (KD)
Cjell Fransson (L) er K.H (KD)
Carl Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Annika Johansson (S) ers MR § 146-160
Atman Efrem (S) till kl 16.45
Linda Vestman (S) ers E.S (S) §155-160
Kristina Nero (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)

18:23

-

Linda Kukko, kultursekreterare dans
Carina Norée, Dansnät Sverige
Eleonora Bladh, HR-strateg
Henrik Hermansson, samordnare
Jesper Lidhjehn Steén, Jönköpings City
Carl-Gustaf Tollèn Destination Jönköping
Anna Johansson, nänmdsekreterare
Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Orne elbar ustering

Henrik Andersson (S)
Ewa Swedberg (S) t.o.m. kl 17.50 § 144-154
Mikael Rydberg (S) t.o.m. kl 17.00 §144,145
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (5)
Ulla Hultb erg (MP)

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek
Annica Ryman, avdehiingschefkvalitét och
utveckling
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och
förening
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Lisa Bergström, strateg friluftsliv
Filip Zezovski Lind, konstintendent
Jan Holmqvist, enhetschef stadsbiblioteket
Linda Jansson, enhetschef ung fritid
Anders Jaldenius, enhetschef ung fritid
Anette Almqvist, administrativ chef kif från och
med 1januari2018

Paragrafer § 150-152,156,158

Underskrifter Sekreterare
A4XJohans son
'\ ff
Ordförande
Hans Hellström
Justerande
Omedelbar justering
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-16

Datum för anslags uppsättande 2017-11-22

Datum för anslags nedtagande 2017-12-14

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id

Utdragsbestyrkande
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18:23

Plats och tid

Stadshuset, Madängenki 13:15

Beslutande

Hans Hellström (M)
Hans Olof Görebrant (M) ers BJ (lvi)
Christina Melle (M) ers MB (M)
Simon Löfgren (KD) ers MO (KD)
Cjell Fransson (L) er K.H (KD)
Carl Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (5)
Ewa Swedberg (5) t.o.m. kl 17.50 § 144-154
Mikael Rydberg (5) tom. kl 17.00 §144,145
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)

Övriga närvarande

Annika Johansson (5) ers MR 146-160
Atman Efrem (S) till kl 16.45
Linda Vestman (S) ers ES § 155-160
Kristina Nero (V)
Ylva-Britt Söderström (SD)

Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och
bibliotek

-

Linda Kukko, kultursekreterare dans
Carina Norée, Dansnät Sverige
Eleonora Bladh, HR-strateg
Henrik Hermansson, samordnare
Jesper Lidhjelm Steén, Jönköpings City
Carl-Gustaf Tollån Destination Jönköping
Anna Johansson, nämndsekreterare

Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och
förening
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Lisa Bergström, strateg friluftsliv
Filip Zezovski Lind, konstintendent
Jan Holmqvist, enhetschef stadsbiblioteket
Linda Jansson, enhetschef ung fritid
Anders Jaldenius, enhetschef ung fritid
Anette Almqvist, administrativ chef kff från och
med 1 januari 2018

Utses att justera

Jan-Ove Lipponen (SD)

Justeringens plats och tid

Huskvarna st dshus

Paragrafer § 144-149, 153-155, 157, 159-160

Underskrifter Sekreterare

Ordförande
Hans Hellström
-7

-

'..

Justerande

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

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-11-16

Datum för anslags uppsättande 2017-11-

Datum för anslags nedtagande 20 17-12-

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna stadshus, Huskvarna
Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id

Utdragsbestyrkande
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§ 144

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns.

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 145

Informationsarende
Jan Holmqvist presenterar sig och redovisar uppdraget kring bibliotekets
framtida verksamhet. Han ger en nulägesbeskrivning och vilka åtgärder som han
rekommenderar inför framtiden.
Filip Zezovski Lind presenterar sig och sitt uppdrag.
Linda Jansson, Anders Jaldenius och Mazar Alijevski redovisar
fritidsgårdsverksamhetens nuläge och de sommaraktiviteter och sommarskola
som ung fritid har varit en del av 2018.
Linda Kukko och Carina Norée presenterar dansnätet och dansverksamheten.
Henrik Hermansson och Eleonora Bladh presenterar fördjupad månadsrapport
till och med oktober, samt statistik och sjukfrånvaro januari-oktober 2017.
Henrik Hermansson, Jesper Lidhj elm Steén och Carl-Gustaf Tollèn redovisar
H20 2017.
Martin Funck och Lisa Bergström informerar om Plan för idrott, Plan för
friluftsliv och Ute är inne konferensen i Jönköping 2019.
Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser
Hans Hellström (M) har varit i Stockholm på medborgardialog kring inkludering
och integration (2017-10-31). Han har även besökt Raoul Wallenberg stiftelsens
kontor (2017-11-01). Han har besökt Jönköpings orkesterförening (2017-11-02).
Han har även varit på fotbollsgala och delat ut pris i egenskap av representant
för kultur- och fritidsnämnden (2017-11-11).
Kristina Nero (V) har varit på MR-dagarna på Elmia (2017-11-09-2017-111 1). Hon har även varit på föreläsningen om att våga, vinna och sätta mål med
Kajsa Bergqvist (2017-11-15).
Henrik Andersson (5) var inbjuden till JS för att se SM i kortbana (2017-1102). Han har gj ort verksamhetsbesök på Norrahainmars fritidsgård (2017-11-03).
Han har deltagit i kulturproduktions APT-möte (2017-11-08) samt deltagit i
revisionens ansvarsprövning (2017-11-08)
Ulla Huitberg (MP) har varit på MR-dagarna på Elmia (2017-11-09—2017-11 10) och varit i Stockholm på medborgardialog kring inldudering och integration
(2017-10-31).
Annika Johansson (5) har varit på föreläsningen om att våga, vinna och sätta mål
med Kajsa Bergqvist (2017-11-15).
Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-16

Carl Johan Stillman (C) har varit på föreläsningen om att våga, vinna och sätta
mål med Kajsa Bergqvist (2017-11-15).

Utdragsbestyrkande

-

\
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§ 146

Meddelande
KFN/2017:25 049

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-10-06-2017-11-06 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden 201710-06-2017-11-06 läggs till handlingarna.

-

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Delegationsbeslut

KYN12016:888 805

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Henrik Andersson (S) ställer en fråga om Grännas Ryttarförening. Frågan rör
huruvida de är berättigade till stöd. Har de barn- och ungdomsverksamhet?
Martin Funck, enhetschef föreningsservice besvarar frågan.
Henrik Andersson (S) ställer en fråga om de nya öppettiderna på Huskvarna
bibliotek.
Johan Gifrskog, avdelningschef kultur- och bibliotek besvarar frågan.
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-1006-2017-11-06 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-10-06-2017-11-06 godkänns.

-

Utdragsbestyrkande

N
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§ 148

Rapport och utvärdering av Sommaraktiviteter 2017
KFNI2017:673 804
Sammanfattning
Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Iv[[JCF) i
uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till
sommarlovsaktiviteter under 2016-2019, under förutsättning att riksdagen
beviljar medel för ändamålet.
Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun har av Myndigheten för
ungdoms och civilsainhällesfrågor även inför sommaren 2017 beviljats
ekonomiskt stöd för genomförande av sommarlovsaktiviteter. Rapporten baseras
på verksamhetsbesök och utvärderingar från kultur och fritidsförvaltningens
avdelningar samt de föreningar och studieförbund som fått del av 2017 års
anslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-18
Rapport sommarlovsaktiviteter 2017.
Regeringsbeslut S20161004391FST
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

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 rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp
Linda Jansson, enhetschef ung fritid, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§
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149

Rapport och utvärdering av sommarskola 2017
KFN/2017:674 804

Sammanfattning
Redovisning av rapport angående sommarskola 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har
även detta år tillsammans med ideella föreningar genomfört sommarskola för
nyanlända ungdomar. Av de medel kultur- och fritidsnämnden har blivit
tilldelade återstår 514 tkr, vilket redovisas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19
Rapport "Sommarskola för nyanlända 2017"
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

Förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna redovisning-projekt sommarskolan 2017.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

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 rapporten och lägga den till
handlingarna.

-

Förslag till kommunstyrelsen
Att godkänna redovisning-projekt sommarskolan 2017.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
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§ 150

Plan för friluftsliv 2018-2023
KFN!2016:681 814
Sammanfattnhig
I enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-10-06 § 125 har kulturoch fritidsförvaltningen tagit fram en plan för friluftsliv för kommande
mandatperiod. Planen är uppdelad i tre delar. En bakgrundsdel som ger en
nulägesanalys, själva planen med mål, åtgärder och konsekvenser och slutligen
en kort omvärlds- och trend spaning. Planens mål är huvudsakligen kopplad till
sex av de tio friluftspolitiska målen. Planen har varit ute på remiss och tiden för
att lämna in remissvar har gått ut. Vissa justeringar har gjorts i enighet med de
remissvar som kommit in. När planen väl är fastställd är det tänkt att den skall
bli digital, likt Översiktsplanen och komman Grönstrukturplan respektive
Naturvårdsprogram.
Beslutsunderlag
Plan för friluftsliv 2018-2023
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19
Excel dokument som beskriver remisshanteringen
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger sitt stöd för förslaget och godkänner att Plan
för friluftsliv 2018- 2023 skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att Plan för friluftsliv 2018-2023 börja gälla från och med 1 januari 2018.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag samt
omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge sitt stöd för förslaget och godkänner
att Plan för friluftsliv 2018- 2023 skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att Plan för friluftsliv 2018-2023 börja gälla från och med 1januari 2018.

-

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Lisa Bergström, ftiluftsstrateg, handläggare, kultur- och fti1uftsförva1tnii9en
Remissinstanser

Utdragsbesrkande
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§ 151

Plan för idrott 2018-2023
KFNI2016:682

812

Sammanfattning
Jönköpings kommun är i stort behov av en plan som sammanfattar kommunens
övergripande strategi för satsningar inom idrottsområdet. Planen tas fram
tillsammans med idrottsrörelsen för att skapa samsyn kring vad som är viktigt
inom den lokala idrotten och för att kunna ta strategiska beslut med politisk
enighet. Plan för idrott 2018-2023 har under nästan en månads tid varit ute för
remiss hos berörda föreningar, organisationer, nämnder och kommunala bolag.
Synpunkterna på Plan för idrott 2018-2023 finns sammanställt i en bilaga där
också åtgärder presenteras.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19
Förslaget Plan för idrott 2018-2023
Bilaga med remissvar
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger sitt stöd för förslaget och godkänner att Plan
för idrott 2018- 2023 skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att Plan för idrott 2018-2023 börja gälla från och med 1januari 2018.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag samt
omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ger sitt stöd för förslaget och
godkänner att Plan för idrott 2018- 2023 skickas för beslut till kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämndens beslut godkänns av kommunfullmäktige samt
att Plan för idrott 2018-2023 börja gälla från och med 1 januari 2018.

-

Utdragsbestyrkande

-
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handliggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Betänkandet Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik
hälsa-Remiss
KFNI2017:576 809
Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot
en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik
hälsa. Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över
betänkandet.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-11
Betänkande Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2017-10-11 lämnas som
yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer j ämlik hälsa Förslag
för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Kultur- och
fritidsförvaltningen har inga synpunker på betänkandet.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag samt
att paragrafen blir omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-10-11 lämnas som yttrande över betänkandet Nästa steg på
vägen mot en mer jämlik hälsa Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och
jämlik hälsa. Kultur- och fritidsförvaltningen har inga synpunker på
betänkandet.

-

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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

Utdragsbestyrkande
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§ 153

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

-

Sammanfattning
Johanna Linder, verksamhetschef och Marcus Appelberg, ordförande på
Österängens konsthall har lämnat in ett förslag om att Jönköpings Kommun ger
Österängens konsthall i uppdrag att självständigt administrera, förvalta och
utveckla programmet från och med 2018. Till detta förslag har en ekonomisk
kalkyl tagits fram där kostnaden uppgår till 300 000 kr + hyra. En ombyggnadsrenoverings- och inköpskostnad tillkommer på ca 500 000 kr.
Förslaget skulle innebära ökade kostnader och att man ändrar gästateljéns
nuvarande inriktning som innebär att ta emot konstnärer inom samtliga
konstinriktningar till att begränsa urvalet av gästande konstnärer till konstnärer
aktiva inom samtidskonsten.
Ärendet återremitterades för ytterligare utredning (se kultur- och
fritidsnämndens protokollsutdrag kfn 2017-09-07 §119)
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19
Bilaga till tjänsteskrivelse; Konstverksamhet/gästateljén Smedbyn 2014-2017
Skrivelse från Johanna Linder, Österängens konsthall 2017-05-07
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag kfn 2017-09-07 §119
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-12
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsvidare behålla Smedbyns
gästateljés nuvarande verksamhetsinriktning med verksamhet riktad mot
samtliga konst- och kulturinriktningar inom kommunen.

-

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
andra intresserade aktörer utveckla former och arbetssätt så att även dessa ges
möjlighet att arrangera Artist in Residence i Smedbyns gästateljé.

-

Kultur- och fritidsnämnden avslår Österängens konsthalls begäran att mot
ersättning självständigt administrera, förvalta och utveckla programmet från
2018

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

Utciragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och MP:s tilläggsyrkande enligt följande.
Kultur- och fritidsförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag på förändringar av Artist in residence-programmet för att skapa ett bättre
mottagande av gästkonstnärerna, ge dem en starkare förankring i det lokala
kulturlivet samt verka för att öka konstnärernas synlighet under besöken.

Hans Hellström (M) framför att alliansen tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Hans Hellström (M) ställer proposition på S och IV{P:s tilläggsyrkande respektive
föreliggande förslag och finner tilläggsyrkandet antaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillsvidare behålla Smedbyns
gästateljés nuvarande verksamhetsinriktning med verksamhet riktad mot
samtliga konst- och kulturinriktningar inom kommunen.

-

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
andra intresserade aktörer utveckla former och arbetssätt så att även dessa ges
möjlighet att arrangera Artist in Residence i Smedbyns gästateljé.

-

Kultur- och fritidsnämnden avslår Österängens konsthalls begäran att mot
ersättning självständigt administrera, förvalta och utveckla programmet från
2018
-

Kultur- och fritidsförvaltningen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
förslag på förändringar av Artist in residence-programmet fir att skapa ett bättre
mottagande av gästkonstnärerna, ge dem en starkare förankring i det lokala
kulturlivet samt verka för att öka konstnärernas synlighet under besöken.
-

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

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Nya lokaler for Norrahammars bibliotek
KFN/2017:704 882
Enligt kommunprogrammet 2015-2018 KS/2015:184 ska Huskvarnas;
Barikeryds och Norrahammars bibliotek flyttas till nya lokaler. Bankeryds
bibliotek har sedan ett drygt år tillbaks nya lokaler och Huskvarnas bibliotek
öppnar i december sin verksamhet i nya lokaler på Madangen.
Vad gäller flytt av Norrahammars bibliotek har kultur- och flitidsförvaltningen
sedan i maj månad fört samtal med nkbo kring förutsättningarna för ev flytt av
nuvarande bibliotek till mer centrala nybyggda lokaler enligt ny detaljplan.
Enligt ffi-,bo kommer bygglov att sökas i början av 2018 med målet aft
nybyggnationen ska vara inflyttningsklar under sommaren 2019. En
snabbutredning föreslås därför göras för att få ett fördjupat beslutsunderlag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås dessutom aft inför kommande verksamhetsoch investeringsplan särskilt beakta de ökade kostnader som en flytt av
biblioteket och ev fritidsgårdsverksamlieten innebär eftersom en sådan
kostnadsökning inte ryms inom kultur- och fritidsförvaltningens ram.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunprogram 2015-2018 KS/2015:184

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att en
snabbutredning tillsätts för aft få ett fördjupat beslutsunderlag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inför kommande verksamhets- och
investeringsplan särskilt beakta de ökade kostnader som en flytt av biblioteket
och eventuellt fritidsgårdsverksamheten innebär eftersom en sådan
kostnadsökning inte ryms inom kultur- och fritidsförvaltningens ram.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden

Hans Hellström (M) framför alliansens yrkande vilket är bifall till kultur- och

flitidsförvaltningens förslag med ändringsyrkande av andra beslutssatsen enligt
följande: Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft inför kommande verksamhetsoch investeringsplan beakta de ökade kostnader som en flytt av biblioteket och
eventuellt fritidsgårdsverksarnheten innebär.
-

-

Utdragsbestyrkande
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Henrik Andersson (S) framför S och MP:s ändringsyrkande av andra
beslutssatsen enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inför
kommande verksamhets- och investeringsplan särskilt beakta de ökade
kostnader som en flytt av biblioteket och fritidsgårdsverksamheten innebär
eftersom en sådan kostnadsökning inte ryms inom kultur- och
fritidsförvaltningens ram.
Jan-Ove Lipponen (SD) framför SD:s ändringsyrkande av andra beslutsatsen
enligt följande: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inför kommande
verksamhets- och investeringsplan beakta de ökade kostnader som en flytt av
biblioteket och fritidsgårdsverksamheten innebär.
Protokollsanteckning
S, V och MP kommer inte under några omständigheter ställa sig bakom en
kostnadsökning som saknar täckning i budget. Vi säger nej till en nedläggning
av biblioteket i Taberg och vi säger nej till att genomföra ytterligare besparingar
på ordinarie biblioteksverksamhet för att täcka kostnader av en flytt.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Kultur- och
fritidsnämnden beslutar utan omröstning att förvaltningens förslag med
alliansens ändringsyrkande är huvudförslaget.

Motförslag
Ordföranden ställer proposition på S och MP :s förslag respektive SD:s förslag
och finner det förstnämnda förslaget antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till S : s och NIP :s förslag till motförslag.
Nej-röst för bifall till SD:s förslag till motförslag
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Omröstningsresultat
Ledamot
Ja
Hans Hellström (M)
Ja
Hans-Olof Görebrant (M) Ja
Christina Melle (M)
Ja
Simon Löfgren (KD)
Cjell Fransson (L)
Carl Johan Stillström (C)
Henrik Andersson (S)
Ja
Eva Swedberg (S)
Ja
Annika Johansson (S)
Ja
Ann-Marie Helmersson (S)Ja
Bengt Edh(S)
Ja
Ulla Huitberg (MP)
Ja
Jan-Ove Lipponen (SD)

Nej

Avstår

Avstår
Avstår
Avstår

Nej

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 9 ja-röster mot 1 nej-röst bifallit S och
MP:s förslag som motförslag.
Utdragsbestyrkande
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Hans Hellström (M) ställer proposition på alliansens yrkande respektive S och
MP:s yrkande och finner det förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till alliansens ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till S och MP:s ändringsyrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:
Omröstningsresultat
Ja
Ledamot
Ja
Hans Hellström (M)
Hans-Olof Görebrant (M) Ja
Ja
Christina Melle (M)
Ja
Simon Löfgren (KD)
Ja
Cj ell Fransson (L)
Carl Johan Stillström (C) Ja
Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (5)
Annika Johansson (5)
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (S)
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Avstår

Summa:
Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 6 ja-röster mot 6 nej -röster och med
ordförandes utslagsröst bifallit alliansens yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att en
snabbutredning tillsätts för att få ett fördjupat beslutsunderlag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inför kommande verksamhets- och
investeringsplan beakta de ökade kostnader som en flytt av biblioteket och
eventuellt fritidsgårdsverksamheten innebär.

-

-

Reservationer
S och MP reserverar sig till förmån för det egna förslaget.
Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, tf. kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Giirskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jan Holmquist, tf. enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Wemborg, enhetschef närbibliotek, kultur- och fritidsförvaltningen
Linda Jansson, enhetschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen

J~H

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Assyriska Turabdin-Ansökan om ett stimulansbidrag till projektet
"En spark för ungdomar A till Ö-År 2"
KFNI2015:608 805

Sammanfattning
Assyriska Turabdinföreningens fotbollssektion och IFK Oxnehaga bedriver ett
gemensamt fotbollsproj eld för barn och ungdomar boende på Öxnehaga och
Österängen sedan 2015. Projektet "En sparkför ungdomar från A till Ö" är
treårigt och skall lägga grunden för samverkan och forma den gemensamma
verksamheten med inriktning på främst flickor, men även pojkar. Projektet som
pågått i två år, har medfört en utveckling från tre till sex pojklag samt två nya
flicldag. Det tredje och sista året skall genomföras med ytterligare satsning på
barn- och ungdomsverksamheten, ökat föräldraengagemang, ledarrekrytering
samt utbildningsinsatser. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att projektet
beviljas 100 tkr för år 3.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-22
Ekonomisk redovisning på ansökan för år 3
Kommunstyrelsens ledningsutskott sammanträde 2017-10-16
Redovisning från Assyriska Turabdinföreningen 2017-09-15
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12
Kommunstyrelsens ledningsutskott sammanträdesprotokoll 2016-09-26 §76
Redovisning från Assyriska Turabdinföreningen 2016-08-29
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-09-03 §118
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10
Ansökan från Assyriska Turabdinföreningen 2015-06-04
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Assyriska Turabdinföreningen beviljas
100 tkr för år 3.
Delutbetalning av bidraget kan erhållas.
Redovisning med projektutvärdering innehållande könsuppdelad
deltagarstatistik för barn, ungdom och vuxna och ekonomiskt utfall av projektet
ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-11-01.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande inte
överensstämmer med projektansökan.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

Utdragsbestyrkande
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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 Assyriska Turabdinföreningen beviljas
100 tkr för år 3.
Delutbetalning av bidraget kan erhållas.
Redovisning med projektutvärdering innehållande könsuppdelad
deltagarstatistik för barn, ungdom och vuxna och ekonomiskt utfall av projektet
ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2018-11-01.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande inte
överensstämmer med projektansökan.
-

-

-

-

Beslutet expedieras till.Assyriska TurabdinThreningenIatflive.se
IFK ÖxnehagaIiflc.oxnehagagmail.com

Utdragsbestyrkande
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§ 156

Prissättning lokaler- Översyn taxor
KFN/2016:683 806
Sammanfattning
Hyrorna på kommunala anläggningar har utifrån uppdrag KFN/2016:683 806
setts över framförallt för att differentieras utifrån målgrupp. Den nya
taxekalendern har tagit hänsyn till att i stort sett behålla hyresnivåerna för
bidragsberättigade föreningar dvs. föreningar med barn- och ungdomsidrott.
Hyresnivåerna för privatpersoner, företag och kommersiella kunder höjs däremot
kraftigt. Förändringen innebär ett försök att kunna möta det inkomstkrav med 1
mnkr som är ålagt förvaltningen.
Ordningsavgifter för alla hyreskunder är inlagda i det nya dokumentet och det
kan också öka intäkterna något men det kommer bara kunna tillämpas när det
finns personal på plats och när det går att dokumentera och bevisa att
hyreskunden misskött sig.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016:683 806 Prissättning
lokaler- Översyn taxor.
Bifogat förslag
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna taxor och avgifter
som ska gälla från 1 jan 2018.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag samt
omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreslagna taxor och avgifter
som ska gälla från 1 jan 2018.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Martin Funck, handläggare, enhetschef föreningsservice, kultur- och
fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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§ 157

Representation i vissa organ 2015-2018.
KFNI2015:18 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utsåg Peter Jutterström (M) dåvarande ordförande i
kultur- och fritidsnämnden till ledamot i Samarbetsorganet Barn och
Ungdom(SBU) (Se kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-01-22 § 13). Enligt
SBU:s arbetsordning ska ordförande i kultur- och fritidsnämnden även vara
ledamot i SBU. Förslaget är därför att Hans Hellström (M) övertar uppdraget
som ledamot i SBU.
I samma beslut utsågs Peter Jutterström till en av två representanter i
kulturskolans referensgrupp. Det är också ett uppdrag som ska innehas av
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Förslaget är därför att även detta
uppdrag övergår till Hans Hellström (M).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-19.
SBU:s arbetsordning
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-01-22 § 13
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Hans Hellström (M) väljs
till ledamot i Samarbetsorganet Barn och Ungdom(SBU).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Hans Hellström (M) väljs
till representant i kulturskolans referensgrupp.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KTJLTIJR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Hans Hellström (M) väljs
till ledamot i Samarbetsorganet Barn och Ungdom(SBU).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande Hans Hellström (M) väljs
till representant i kulturskolans referensgrupp.

-

-

Beslutet expedieras till:
Hans Hellström (M)
Peter Jutterström (M)
SBU
Kulturskolan
lltdragsbestyrkande
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§ 158

Sammanträdestider kIn 2018
KFN/2017:662 809
Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kultur- och
fritidsnämnden för 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-06
Bilaga: Förslag sammanträdestider 2018
Bilaga; Kommunstyreslen och kommunfullmäktiges tider 2018
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
sammanträdestider 2018.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-11-08.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag samt
omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till
sammanträdestider 2018.
24 januari
21 februari
15 mars
19 april
17 maj
14 juni
6 september
11 oktober
15 november
12 december
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-

Beslutet expedieras till.
Ledningsgruppen
Stadskontoret
Utdragsbestyrkande
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§ 159

Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2017:314 027

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Inbjudan till filmfestival för mänskliga rättigheter under vecka 47
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill deltar. Hans Hellström
(M) och Christina Melle (M) anmäler intresse vid sammanträdet.
Nämndsekreteraren. anmäler

-

2) Inbjudan till föreläsning med Chris Härenstam och Christoffer Davidsson
2017-11-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill deltar. Carl Johan
Stillström (C) och Bengt Edh (5) anmäler intresse. Nämndsekreteraren bokar.

-

3) Inbjudan Folkhälsan, en del av framtiden 2017-12-11 alternativt 2017-12-12

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill får delta. Eber Fransson
(5), Christina Melle (M), Kristina Nero (V) och Hans Hellström (M) deltar i
Nässj ö 2017-12-12. Ylva-Britt Söderström (SD) anmäler intresse till Hook.
Nämndsekreteraren anmäler.
-

4) Hur går vi från ord till handling? Inbjudan från Länsstyrelsen i Jönköpings län
2017-12-14

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill deltar, förslagsvis
ersättare eftersom det är nänmdsammanträde samma dag. Ingen anmälan under
sammanträdet.

-

5) Erfarenhetskonferensen Fritid-Kultur 2018-02-01-2018-02-02
lltdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet med möjlighet till ersättare
deltar i konferensen.
6) Konstnärlig gestaltning i offentliga rum vad kan det vara?
-

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill deltar. Ulla Hultberg (MP)
och Carl Johan Stillström (C) anmäler intresse. Nämndsekreteraren bokar.

-

7) Konstkritik och konstpedagogik hållbara framtidsperspektiv
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta upp inbjudan på kommande nämnd för
beslut.

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inga övriga frågor till protokollet.

Utdragsbestyrkande
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