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Plats och tid

Stadsgården, Råslätt kl. 13:15-16.18

Beslutande

Henrik Andersson (S)
Bengt Edh (S) ersätter Ewa Swedberg (S)
Atman Efrem (S) ersätter Mikael Rydberg (S)
Ann-Mari Helmersson (S)
Carl-Johan Stillström (C)
Cjell Fransson (L)
Ulla Hultberg (Mp)

Karin Hannus (KD)
Emil Qvarnström (KD)
Hans Hellström (M)
Christina Melle (M) tom kl. 16.10
Björn Johansson (M)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Angelita Nooni (L)
Hussein Abyan (Mp)
Johan Tiger (V)
Simon Attefall (KD)
Amanda Björkström (M)

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening
David Andersson, IT-strateg
Kari Ruokola, kulturutvecklare
Andreas Törnkvist, avdelningschef ung fritid
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Maria Carlsson, föreningsutvecklare
Hugo Ranerås, enhetschef stadsbiblioteket
Christina Forsmark, kultursamordnare
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion
Anna Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats:
Underskrifter

Paragrafer 53,54

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Henrik Andersson (S)
Justerande

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

Kultur-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Datum för anslags uppsättande

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Huskvarna gamla stadshuset

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-06
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Utses att justera

Jan-Ove Lipponen (SD)

Justeringens plats:
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Underskrifter

Paragrafer: 44-52, 55,56

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Henrik Andersson (S)
Justerande

Jan-Ove Lipponen (SD)
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur-och fritidsnämnden

Innehåll

Justerandes sign

3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11

Sida

§ 44

Eventuell justering av dagordningen

4

§ 45

Informationsärende

5

§ 46

Meddelande

6

§ 47

Delegationsbeslut

7

§ 48

Investeringsbudget (VIP) 2020-2024

§ 49

Jönköpings Södra IF Utvecklingsbidrag

§ 50

Husqvarna FF Bidrag till verksamhet för personer med
funktionsnedsättning

§ 51

Jordbrovallen vision 2030

§ 52

Översyn av lokalförutsättningar

§ 53

Redovisningar av medborgarförslag och uppdrag- vår
2019

§ 54

Uppdrag att till Kultur- och fritidsnämnden att i dialog
med tekniska nämnden och företagslivet utveckla en
modell för anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt
system för hyressättning till föreningar.

§ 55

Detaljplan för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings kommun

§ 56

Övriga frågor

KFN/2019:754

KFN/2019:3

KFN/2019:286

KFN/2019:752

KFN/2019:634

KFN/2019:613

KFN/2015:104

KFN/2019:635

8
9
10
11 - 12
13 - 14
15
16 - 18

19 - 20
21

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11

§ 44
Eventuell justering av dagordningen

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med
justeringen att under punkt 14 läggs informationen Uppdatering om
fritidsgårdarna med Andreas Törnkvist.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning
godkänns med justeringen att under punkt 14 läggs informationen
Uppdatering om fritidsgårdarna med Andreas Törnkvist.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Informationsärende
David Andersson informerar om förvaltningens IT- och digitaliseringsarbete
samt stora IT-projekt.
Kari Ruokola informerar om stöd till civilsamhället vad gäller
bidragsansökningar.
Martin Funck och Maria Carlsson informerar om den anläggningsrapport som
förvaltningen har tagit fram på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Martin
Funck ska återkomma till nämnden och informerar om resultat från de olika
anläggningarna.
Hugo Ranerås informerar om och visar runt Stadsgården.
Julia Sandwall och Christina Forsmark informerar om kulturbidrag.
Redovisning förrättningar, kurser och konferenser
Ann-Mari Helmersson (S) har deltagit i uppstartsmöte i egenskap av
friluftspolitisk ambassadör (2019-03-22).
Björn Johansson (M) har deltagit i ekonomiutbildning på högskolan.
Ulla Hultberg (MP) har deltagit i ekonomiutbildning på högskolan.
Henrik Andersson (S) har deltagit i stadsbibliotekets och bokbussens
verksamhet (2019-04-04).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Meddelande
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att förteckningen över meddelanden 2019-03-08—
2019-04-04 läggs till handlingarna.
Hans Hellström (M) framför att KD och M instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över
meddelanden 2019-03-08—2019-04-04 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Delegationsbeslut
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2019—
03-08—2019-04-04, samt 2019-03-01—2019-03-31 godkänns.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över
delegationsbeslut 2019-03-08—2019-04-04, samt 2019-03-01—201903-31 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11

§ 48
Verksamhets- och investeringsbudget (VIP) 2020-2024. Budget 2020
KFN/2019:754 049
Sammanfattning
Kultur-och fritidsnämndens förslag utgår från beslutad VIP 2019-2021. Några
projekt har räknats om och belopp har flyttats mellan åren efter förändrade
förutsättningar. Förslaget innehåller några nya investeringsanslag med
anledning av reinvesteringsbehov av tidigare genomförda investeringar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-28
Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsplan 2020-2024
Kultur-och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till
investeringsplan 2020-2024
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Protokollsanteckning
Ulla Hultberg (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Mp vänder sig mot
investering av konstgräs på Jordbrovallen. Med tanke på miljöaspekten med
plastavfall i naturen och barns fritidsmiljö med plastdammspartiklar i luften.
Mikroplaster i naturen har vi redan för mycket av och framtidsscenariot kan
leda till att det genom näringskedjan slutar med att människor, djur och natur
inte kan överleva. Regeringen arbetar också med att ta fram nya riktlinjer om
konstgräs eftersom man uppmärksammat dess stora miljöpåverkan.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till
investeringsplan 2020-2024
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontorets ekonomiavdelning
Anette Almquist, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening
Jovo Djukic, ekonom kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-11

§ 49
Jönköpings Södra IF Utvecklingsbidrag
KFN/2019:3 805
Sammanfattning
För 8 år sedan startade föreningen upp det första flicklaget i J-Södras
akademiverksamhet. Idag är det äldsta laget 14-15 år. För att säkerställa att
spelare stannar kvar i föreningen har styrelsen beslutat att starta upp och
anmäla två damlag till seriespel 2019. Under 2020 är målet att anmäla ett U17lag och på så sätt kommer föreningen kunna fylla på med egna produkter upp i
damverksamheten. Med projektet vill föreningen skapa förutsättningar för att
bli en jämställd, modern förening.
En naturlig fortsättning på det föreningen startade upp för 8 år sedan är att
bygga vidare med juniorlag och damlag och avsätta de medel som krävs för
detta.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21
Ansökan från Jönköping Södra 2018-12-29
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden avslår föreningens ansökan om bidrag.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå föreningens ansökan om
bidrag.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Södra – bygdenslag@j-sodra.se
Föreningsutvecklare Maria Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11

§ 50
Husqvarna FF Bidrag till verksamhet för personer med
funktionsnedsättning
KFN/2019:286 805
Sammanfattning
Husqvarna FF bedriver sedan 13 år tillbaka Fotboll För Alla (FFA). FFA är en
verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning. HFF är med denna verksamhet Smålands största handikappidrottsförening och ca 70 personer deltar regelbundet. För att kunna bygga
vidare, skapa trygghet och kontinuitet söker föreningen stöd för 2019.
Ansökningsbelopp 205tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21
Ansökan från Husqvarna FF 2019-02-27
Idrott- och förenings förslag
 Kultur- och fritidsförvaltningen beviljar Husqvarna FF 100tkr i bidrag
till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för 2019.
 Hälften av bidraget betalas ut som ett förskott i början av juni 2019.
Resterande efter att ekonomisk redovisning med underlag och
utvärdering av verksamheten inkommer efter avslutad säsong, hösten
2019. Om slutredovisat belopp inte överensstämmer med det i ansökan
kan nivån på bidraget komma att ändras.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsförvaltningen beviljar Husqvarna FF 100tkr i bidrag
till verksamhet för personer med funktionsnedsättning för 2019.
 Hälften av bidraget betalas ut som ett förskott i början av juni 2019.
Resterande efter att ekonomisk redovisning med underlag och
utvärdering av verksamheten inkommer efter avslutad säsong, hösten
2019. Om slutredovisat belopp inte överensstämmer med det i ansökan
kan nivån på bidraget komma att ändras.
Beslutet expedieras till:
Husqvarna FF – Stefan Axelsson (ordförande)
Husqvarna FF – Ingvar Ederborn (ledamot styrelsen)
Föreningsutvecklare Maria Carlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Jordbrovallen vision 2030
KFN/2019:752 821
Sammanfattning
Jordbrovallen är en anläggning med stort behov av uppfräschning och
utveckling. Bokningstrycket blir allt större då verksamheten växer i snabb takt
och inom fem år förväntas barn- och ungdomsverksamheten ha ökat med ca 30
procent. Dessutom behöver Jordbrovallen anpassas för att kunna möta en allt
större befolkning i området, speciellt i de nya stadsdelar som växer fram runt
södra Munksjön.
Syftet med att ta fram en vision för Jordbrovallen är att lägga en kortsiktig
handlingsplan för satsningar som utförs med ordinarie verksamhetsbudget,
samt en mer långsiktig vision för 2030 med investeringar som behöver hanteras
i kommunens verksamhets- och investeringsplan. Visionen skall ge en
beskrivning av rådande behov och vara ett tydligt underlag för kommande
satsningar och utvecklingsområden på anläggningen.
Målet är att Jordbrovallen skall bli en modern anläggning med kapacitet att
svälja stadsdelens allt fler barn och ungdomar. Anläggningen skall bli en
mötesplats för rekreation av olika slag, vilket kräver att utbudet breddas och
förbättras i dialog med närområdet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26
Vision Jordbrovallen 2030 2019-03-25
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Jordbrovallen vision 2030
med föreslagen åtgärds- och investeringsplan.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför att koalitionens yrkar följande ändring: Kulturoch fritidsnämnden beslutar att godkänna Jordbrovallen 2030 samt de åtgärder
som syftar till möjliggörande av verksamhet för barn- och ungdomar.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Henrik Andersson (S) ställer proposition på koalitionens ändringsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner ändringsyrkandet antaget.
Protokollsanteckning
Hans Hellström (M) framför M och KD:s protokollsanteckning: Anläggningen
skall bli en mötesplats för rekreation av olika slag vilket kräver att utbudet
breddas och förbättras i dialog med närboende, föreningar och fastighetsägare i
närområdet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Jordbrovallen 2030
samt de åtgärder som syftar till möjliggörande av verksamhet för barnoch ungdomar.
Beslutet expedieras till:
Martin Gårlin, handläggare, avdelningschef idrott och förening, kulturoch fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-11

§ 52
Översyn av lokalförutsättningar
KFN/2019:634 890
Sammanfattning
I början av 2016 genomfördes en översyn av lokalförutsättningar vid
Jönköpings kommuns föreningar med ridskola. I översynen framkommer det
att flera ridsportföreningar har eftersatta anläggningar. Detta resulterade att
nämnden avsatte 1,5 miljoner till ridklubbarna för att åtgärda eftersatt
underhåll. Förvaltningen fick därefter i uppdrag att se över förhållandet på
andra typer av anläggningar i föreningsdrift. Uppdraget har resulterat i en
rapport, Översyn av lokalförutsättningar i Jönköping kommun. Rapporten
bifogas i sin helhet till denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-30
Bilaga: Översyn av lokalförutsättningar i Jönköpings kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Översyn
av lokalförutsättningar i Jönköpings kommun” med gällande
åtgärdsförslag på sid. 12.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför att koalitionens yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande ändring i prioriteringsordning på sidan 14.
1. Tillgänglighets-, jämställdhets- och mångfaldsskapande åtgärder.
2. Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet på anläggningen.
3. Miljöförbättringar och energieffektiviseringar
4. Renovering och underhåll
5. Underhåll av verksamhetsytor
6. Inköp av kapitalvaror kopplade till verksamheten
7. Ombyggnad och tillbyggnad
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Henrik Andersson (S) ställer proposition på koalitionens ändringsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner ändringsyrkandet antaget.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna rapporten ”Översyn
av lokalförutsättningar i Jönköpings kommun” med gällande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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åtgärdsförslag på sid. 12 med ändringen i prioriteringsordning på sidan
14.

Beslutet expedieras till:
Maria Carlsson, föreningsutvecklare
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Malin Sahlberg, anläggningsingenjör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Redovisningar av medborgarförslag och uppdrag- vår 2019
KFN/2019:613 000
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska
förvaltningarna redovisa samtliga avslutade och pågående ärenden/uppdrag
från kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-21
Skrivelse från kommunstyrelsens diarium
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen
av uppdrag och medborgarförslag och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att paragrafen
omedelbart justeras.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen
av uppdrag och medborgarförslag och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Uppdrag att till Kultur- och fritidsnämnden att i dialog med
tekniska nämnden och företagslivet utveckla en modell för
anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt system för hyressättning
till föreningar. Bidragsöversyn efter sammanslagningen av kulturoch fritidsförvaltningen
KFN/2015:104 800
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-02-02 § 42 gavs kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag ”att ta fram förslag till nytt regelverk som är särskilt
anpassat för kulturföreningar. Förslaget skulle redovisas till Kultur- och
fritidsnämnden senast 2018-12-31 för att sedan lyftas till fullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade, 2018-12-12 § 157 att till följd av kritik i
remissförfarandet att återremittera ärendet. En politisk referensgrupp med
Henrik Andersson (S) och Hans Hellström (M) tillsattes för att i samverkan
med förvaltningen ta fram ett nytt förslag till bidragsregler för
kulturföreningar. Ett reviderat förslag till nya regler för bidrag till
kulturföreningar togs fram och skickades på ny remiss. Referensgruppen har
tagit del av inkomna remissvar och har inget ytterligare att anmoda. Kulturoch fritidsnämnden föreslås anta bifogat förslag för nya regler för bidrag till
kulturföreningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
Bilaga: Nya regler för bidrag till kulturföreningar – Förslag daterat 2019-04-04
Bilaga: Sammanställning remissvar 2019-04-04
Bilaga: Inkomna föreningssvar från remiss 2
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-03-14 § 39
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-01-23 § 18
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-12-12 § 157
Bilaga: Allmänna bestämmelser och värdegrund, reviderat av kultur- och
fritidsnämnden 2018-12-12 § 156
Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-02 § 42
Bilaga: Gällande regelsystem: Föreningsbidrag till kulturföreningar,
Kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet, Riktlinjer för kultur- och
fritidsnämndens hyresbidrag för kulturföreningar som önskar hyra Jönköpings
Teater, Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens långsiktiga
verksamhetsbidrag till kulturföreningar och Kulturstrategiska uppdrag
(Regelverk för bidrag till kulturföreningar till följd av marknadshyressättning
av kommunala fastigheter).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta nya regler för bidrag till
kulturföreningar enligt bifogat förslag.
 Nya regler för bidrag till kulturföreningar kommer att ingå i kultur- och
fritidsnämndens gemensamma dokument där det tydligt framgår vilka
bidrag som gäller för respektive föreningstyp.
 Nya regler för bidrag till kulturföreningar gäller fr o m 2020 och
ersätter tidigare regelsystem.
 Gällande regelsystem gäller för verksamhet t o m december 2019.
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta nya regler före bidrag till kulturföreningar.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Hans Hellström (M) framför att M och KD yrkar bifall till förvaltningens
förslag med ändringsyrkandet att korrekturfelet ”e” i ordet före i den sista
beslutsmeningen tas bort.
Henrik Andersson (S) framför att koalitionen instämmer i yrkandet samt att
paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Propositionsordning
Henrik Andersson (S) ställer proposition på Hans Hellströms (M)
ändringsyrkande mot förvaltningens förslag och finner ändringsyrkandet
antaget.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur- och fritidsnämnden föreslås anta nya regler för bidrag till
kulturföreningar enligt bifogat förslag.
 Nya regler för bidrag till kulturföreningar kommer att ingå i kultur- och
fritidsnämndens gemensamma dokument där det tydligt framgår vilka
bidrag som gäller för respektive föreningstyp.
 Nya regler för bidrag till kulturföreningar gäller fr o m 2020 och
ersätter tidigare regelsystem.
 Gällande regelsystem gäller för verksamhet t o m december 2019.
 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta nya regler för bidrag till kulturföreningar.
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur
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Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur
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§ 55
Detaljplan för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings kommun
KFN/2019:635 214
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått möjlighet att lämna yttrande över detaljplan
för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings kommun.
Planområdet är ca 1,4 hektar och utgörs av fastigheten Odensjö 7:7 som är
belägen i Odensjö norr om Barnarp. Området avgränsas av Lovsjövägen i väst
samt Odensjövägen i norr. Planen berör en del av fastigheten som idag består
av åkermark. Förslaget möjliggör att ett område med åkermark ersätts med
bostadsbebyggelse samt en kommunal gata i området.
Den nya bebyggelsen föreslås primärt bestå av radhus samt parhus i två till tre
våningar. Planen möjliggör cirka 27 nya bostäder. Projektet omnämns i det
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet 2018-2023.
Planförslaget möjliggör för cirka sju radhus och tio parhus, intentionen är att
bebyggelsen ska ha variationer i höjd mellan cirka 8,5 meter till 10 meter vilket
motsvarar två till tre våningar. Marknivåerna inom området kommer att
förändras genom schaktning och fyllning för att möjliggöra byggnation enligt
planförslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26
Detaljplan för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 201903-26 som yttrande över detaljplan för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings
kommun
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-11
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför att koalitionen yrkar bifall till förvaltningens
förslag med följande tillägg: Kultur- och Fritidsnämnden anser att en god
samhällsbyggnation har att ta hänsyn till aspekter såsom utrymme för lekande
barn, det offentliga rummets gestaltning och utsmyckning, samt möjligheter för
ett organiserat föreningsliv. Skall Odensjö växa i invånarantal uppmanar vi
därför Stadsbyggnadsnämnden att väga in aspekter som dessa i planeringen.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Propositionsordning
Henrik Andersson (S) ställer proposition på koalitionens tilläggsyrkande mot
förvaltningens förslag och finner tilläggsyrkandet antaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-11

Kultur-och fritidsnämndens beslut
 Kultur - och fritidsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen 201903-26 som yttrande över detaljplan för del av Odensjö 7:7 i Jönköpings
kommun.
 Kultur- och Fritidsnämnden anser att en god samhällsbyggnation har att
ta hänsyn till aspekter såsom utrymme för lekande barn, det offentliga
rummets gestaltning och utsmyckning, samt möjligheter för ett
organiserat föreningsliv. Skall Odensjö växa i invånarantal uppmanar vi
därför Stadsbyggnadsnämnden att väga in aspekter som dessa i
planeringen.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämndens diarium

Justerandes signatur
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§ 56
Övriga frågor
Andreas Törnkvist redogör för statusen på fritidsgårdarna inom Jönköpings
kommun med fokus på fritidsgården på Öxnehaga.
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