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Eventuell justering av dagordningen
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista
godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnänmden beslutar att föreliggande föredragningslista
godkänns.
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122

Informationsärende

Peter Jutterström (M) hälsar Axel Lindqvist (C), nytiliträdd ersättare i kulturoch fritidsnämnden, välkommen till kultur- och fritidsnämnden. Han
presenterar sig för nämnden.
Peter Jutterström (M) informerar om att alliansen har lagt fram budgetförslag
för beslut i kommunfullmäktige.
Peter Jutterström (M) informerar om att Jönköpings kommun ligger på tolfte
plats i rankningen Sveriges idrottskommun 2016. Ranlcningen tas fram av
tidningen Sport & Affärer.
Peter Jutterström (M) informerar om att Jönköpings bokbuss har blivit utsedd
till Årets bokbuss 2016.
Peter Jutterström (M) informerar om att Råslätt har blivit utsett att delta i
Statens konstråds projekt 2016-2018 Konst händer.
Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser

Eber Fransson (5) har besökt bok- och biblioteksmässan 2016 (2016-09-22).
Han har även deltagit vid presentationen av Årets idrottskommun 2016 vid
konferensen Idrott i Växjö (2016-10-03).
Jan-Ove Lipponen (SD) har besökt bok- och biblioteksmässan 2016
(2016-09-22).
Henrik Andersson (5) har besökt bok- och biblioteksmässan 2016
(2016-09-23).
qell Fransson (L) har besökt bok- och biblioteksmässan 2016 (2016-09-23).
Ulla Hultberg (Mp) har besökt bok- och biblioteksmässan 2016 (2016-09-22),
Mikael Rydberg (S) har deltagit i möte med Smålandsidrotten och
Riksidrottsförbundet (2016-10-04).
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Peter Jutterström (M) har tagit emot protestlistor från oppositionen angående
eventuell nedläggning av Österängens bibliotek (2016-09-08). Han har deltagit
i ett möte på Rådhuset angående nybygge av fotbollsarenan (2016-09-13) samt
träffat Ridsportalliansen (2016-09-15). Han har invigt Rosenlunds hinderbana
(2016-09-17) samt överlämnat en gåva från kultur- och fritidsnämnden till
firandet av HC dalens femtioårsjubileum (2016-09-13). Han har deltagit i ett
seminarie på bok- och biblioteksmässan (2016-09-22). Han har deltagit i
kommunkulturdagarna (2016-09-26-2016-09-27) i Stockholm och haft möte
med Idrottsalliansen (2016-09-28). Han har haft möte med 1K Tord (2016-093 0). Han har deltagit vid presentationen av Årets idrottskommun 2016 vid
konferensen Idrott i Växjö 2016-10-03). Han har deltagit i möte med
Smålandsidrotten och Riksidrottsförbundet (2016-10-04).
Karin Semberg informerar om kultur- och fritidsförvaltningens utveckling från
sammanslagningen 1januari 2015 till nuläge.
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§ 123

Meddelande

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-08-23-2016-09-23 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2016-08-23-2016-09-23 läggs till handlingarna.

-
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§ 124

Delegationsbeslut

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-08-23-2016-09-27 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2016-08-23-2016-09-27 godkänns.

-
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§ 125
Plan för friluftsliv 2018-2022

KFN/2016:681 814
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utarbeta en plan för friluftsliv 2018-2022. Planen ska gälla
nuvarande och kommande mandatperiod (2018-2022) och är en följd av aft
nuvarande program för friluftsfrågor som löper ut 2018.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-07.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen uppdraget att
ta fram en plan för friluftsliv gällande innevarande och kommande
mandatperiod (2018-2022), med beaktande av jämställdhetsperspektivet.
Arbetet ska fortlöpande redovisas för kultur- och fritidsnämnden och ett
förslag ska presenteras senast under våren 2017.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Mikael Rydberg (S) gör tilläggsyrkandet aft samverkan sker med
friluftsfrämjande föreningsliv i arbetet med att ta fram en plan för friluftsliv.
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med tilläggsyrkandet från Mikael Rydberg (S).
Propositionsordning
Peter Jufterström (M) ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkandet från
Mikael Rydberg (5) respektive föreliggande förslag och finner tillägget
antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft ge kultur och fritidsförvaltningen
uppdraget aft ta fram en plan för friluftsliv gällande innevarande och
konunande mandatperiod (2018-2022), med beaktande av
jämställdhetsperspektivet.
Arbetet ska fortlöpande redovisas för kultur- och fritidsnämnden och ett
förslag ska presenteras senast under våren 2017.
I arbetet med att ta fram en plan för friluftsliv ska samverkan ske med
friluftsfrämj ande föreningsliv.
-

-

-

-
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Beslutet expedieras till.Lisa Bergström, ftiluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen.
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen.
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126

Plan för idrott 2018-2022
KFNI2016:682 812
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden föreslås ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en plan för idrott 2018-2022. Planen ska gälla nuvarande
och kommande mandatperiod (2018 —2022) och är en följd av att ett nytt
kommunprogram har tagits fram.
Beslutsunderlag
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-06.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur och fritidsförvaltningen uppdraget att
ta fram en plan för idrott 2018-2022 gällande innevarande och kommande
mandatperiod (2018-2022), med beaktande av jämställdhetsperspektivet.
Arbetet ska fortlöpande redovisas för kultur- och fritidsnämnden och ett
förslag ska presenteras senast under våren 2017.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fOrvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden ger kultur
och fritidsförvaltningen uppdraget att ta fram en plan för idrott 2018-2022
gällande innevarande och kommande mandatperiod (2018-2022), med
beaktande av jämställdhetsperspektivet.
Arbetet ska fortlöpande redovisas för kultur- och fritidsnämnden och ett
förslag ska presenteras senast under våren 2017.
-

-

Beslutet expedieras till:
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Pettersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes srti
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§ 127

Prissättning lokaler-Översyn lokaltaxor
KFNI2016:683 806
Sammanfattning
Hyrorna på kommunala anläggningar behöver differentieras utifrån målgrupp,
men också utifrån tider. Detta görs med anledning av att öka beläggningen
ytterligare under mindre attraktiva tider på dygnet. Kultur- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn över prissättningen av
lokaler.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-08.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
se över nu gällande nivåer på taxor och avgifter för anläggningnr/lokaler, samt
skapa differentierade hyror utifrån tider, målgrupper och
jämställdhetsperspektiv.
Ett förslag till kultur- och fritidsnämnden med ekonomiska konsekvenser
beslutas i förslag till VIP 2018-2020. Information om ärendet kommer att ske
löpande till nämnden.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur och fritidsnämnden ger kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att se över nu gällande nivåer på taxor och
avgifter för anläggningar/lokaler, samt skapa differentierade hyror utifrån tider,
målgrupper och jämställdhetsperspektiv.
Ett förslag till kultur- och fritidsnämnden med ekonomiska konsekvenser
beslutas i förslag till VIP 2018-2020. Information om ärendet kommer att ske
löpande till nämnden.
-

-
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Beslutet expedieras till.
Martin Funek, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Martin Pettersson-Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Asa Storck, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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128

Parkprogram för Jönköpings kommun-Remiss
KFN/2016:578 809

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till reviderat parkprogram.
Förslaget, som presenterades vid stadsmilj ögruppens sammanträde 2016-08-24
är ute på remiss. Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig
över programmet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02
Parkprogram för Jönköpings kommun-Remissversion.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna P arkpro gram för Jönköpings
kommun med följande synpunkter;
1.) Programmet bör hänvisa till andra närliggande program såsom Program
för friluftslivsfrågor i Jönköpings kommun, Mottagaren ska tydligt
kunna se helheten och få en korrekt överblick av kommunens arbete
och hur de olika programmen förhåller sig till och understödjer
varandra.
2.) Förvaltningsövergripande arbetsgrupper bör tillsättas inom vissa
områden. Det finns flera för kultur- och fritidsförvaltningen relaterade
frågor inom detta område som är angeläget för förvaltningen att delta i.
Vilka parker är lämpliga för olika typer av evenemang?" "Hur och var
bör kulturella gestaltningar få utrymme i parken?" "Hur tänker
Jönköpings kommun kring tätortsnära frilufsliv kopplat till
parkmiljöer". Hur resonerar Jönköpings kommun kring
spontanidrottsytor/anläggningar kopplat till parkerna? Dessa ytor är
viktiga för att stimulera fysisk aktivitet. Hur är Jönköpings kommuns
kontakt med föreningslivet? Parken ligger oftast nära bostaden och är
första steget ut i naturen och det tätortsnära friluftslivet.

3.) Programmet bör ange att Jönköpings kommun bör ha som mål att öka
antal kvadratmeter grönområden per invånare.
4.) Programmet bör ange att det är av stor vikt att bevara och utveckla fler
grönområden/parker med anledning av den ökade befolkningsmängden.
5.) Programmet bör ange vikten av att se över hur parkerna eventuellt kan
bindas samman via gröna stråk.
6.) Programmet bör framhäva vikten av närheten till öppna fritidsgårdar
och annan kommunal verksamhet.
7.) Programmet bör framhäva naturvårdsområdenas betydelse för
skolfrågorna och då främst för utomhuspedagogiken.
Programmet bör framhäva att parken bör ha en tydlig roll i att
8.)
introducera medborgaren ut till det tätortsnära friluftslivet.
9.) Programmet bör utarbetas av både män och kvinnor för att
genusperspektivet ska belysas på bästa sätt.
Justerandes sign
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1 O.)Programet bör utarbetas med syfte att parken ska vara en trygg plats
församtliga medborgare.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eber Fransson (S) gör tilläggsyrkandet att samtliga parker som ingår i
parkprogrammet bör listas för att ge en tydlig bild av vilka parker som ingår.

Peter Jufterström (M) yrkar att bifall till kultur- och fritidsförvaltningens
förslag med tilläggsyrkandet från Eber Fransson (S) samt att paragrafen
förklaras omedelbart justerad.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkandet från
Eber Fransson (S) respektive föreliggande förslag och finner tillägget antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Parkprogram för
Jönköpings kommun med följande synpunkter;
1.) Programmet bör hänvisa till andra närliggande program såsom Program
för friluftslivsfrågor i Jönköpings kommun, Mottagaren ska tydligt
kunna se helheten och få en korrekt överblick av kommunens arbete
och hur de olika programmen förhåller sig till och understödjer
varandra.
2.) Förvaltningsövergripande arbetsgrupper bör tillsättas inom vissa
områden. Det finns flera för kultur- och fritidsförvaltningen relaterade
frågor inom detta område som är angeläget för förvaltningen att delta i.
"Vilka parker är lämpliga för olika typer av evenemang?" "Hur och var
bör kulturella gestaltningar få utrymme i parken?" "Hur tänker
Jönköpings kommun kring tätortsnära frilufsliv kopplat till
parkmiljöer". Hur resonerar Jönköpings kommun kring
spontanidrottsytor/anläggningar kopplat till parkerna? Dessa ytor är
viktiga för att stimulera fysisk aktivitet. Hur är Jönköpings kommuns
kontakt med föreningslivet? Parken ligger oftast nära bostaden och är
första steget ut i naturen och det tätortsnära friluftslivet.
3.) Programmet bör ange att Jönköpings kommun bör ha som mål att öka
antal kvadratmeter grönområden per invånare.
4.) Programmet bör ange att det är av stor vikt att bevara och utveckla fler
grönområden/parker med anledning av den ökade befolkningsmängden.
5.) Programmet bör ange vikten av att se över hur parkerna eventuellt kan
bindas samman via gröna stråk.
6.) Programmet bör framhäva vikten av närheten till öppna fritidsgårdar
och annan kommunal verksamhet.

-
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7.) Programmet bör framhäva naturvårdsområdenas betydelse för
skolfrågorna och då främst för utomhuspedagogiken.
8.) Programmet bör framhäva att parken bör ha en tydlig roll i att
introducera medborgaren ut till det tätortsnära friluftslivet.
9.) Programmet bör utarbetas av både män och kvinnor för aft
genusperspektivet ska belysas på bästa sätt.
10.)Programet bör utarbetas med syfte aft parken ska vara
11.) Samtliga parker som ingår i parkprogrammet bör listas för aft ge en
tydlig bild av vilka parker som ingår.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadsmilj ögruppen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, friluftsstrateg, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, enhetschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerande sign
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§ 129

Redovisning av medborgarförslag till kommunfullmäktige
KFNI2016:670 809
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska nämnderna
redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att
förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige ska informeras om
anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut kan
beräknas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträde i maj och november. Vid dessa sammanträden ska nämnd även
informera fullmäktige om beslut som fattats med anledning av
medborgarförslag. Föregående sammansställning av medborgarförslag och
uppdrag redovisades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i april 2016
(se kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2016-07-06 § 63).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-01
Bilaga; Redovisning av medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden
Skrivelse från kommunstyrelsens diarium 2016-08-30
Förslag till kultur —och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning av medborgarförslag
kultur-och fritidsnämnden 2016 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-01 med bilaga
godkänns som redovisning av medborgarförslag.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning av medborgarförslag
kultur-och fritidsnämnden 2016 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign
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Beslutet expedieras till.Kommunstyrelsens diarium
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerand
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130

Investeringsbidrag ryttarföreningar/ridkiubbar
KFN/2016:403 800
Sammanfattning
Ridsportföreningar med ridskoleverksamhet i kommunen är i stort behov av
anläggningsåtgärder enligt framtagen rapport (se Översyn av
lokaförutsättningar vid Jönköpings kommuns föreningar med ridskola.)
Föreningar ges därför möjlighet att söka extra investeringsbidrag under 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-06.
Översyn av lokalförutsättningar vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola.
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att omdisponera 1,5 nmkr inom 2016 års
budget, för att ridsportföreningar med ridskoleverksamhet ska kunna ansöka
om investeringsbidrag för anläggningsåtgärder.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
S,V och Mp anser att Jönköpings kommun tillsammans med idrottsrörelsen ska
utreda de kort- och långsiktiga behoven av arenor och anläggningar för att få
en hållbar helhetsbild och prioriteringsordning för att undvika extra
investeringar för att klara arbetsmiljö och djurskydd.
Yrkanden
Mikael Rydberg (S) gör tilläggsyrkandet att investeringsäskandet från
föreningarna sammanställs av kultur- och fritidsförvaltningen och behandlas i
kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08 för beslut om fördelning av de äskade
medlen.
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med tilläggsyrkandet från Mikael Rydberg (S).
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på förslaget med tilläggsyrkandet från
Mikael Rydberg (S) respektive föreliggande förslag och finner tillägget
antaget.

Justeranj1iti
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att omdisponera 1,5 mnkr inom 2016 års
budget, för att ridsportföreningar med ridskoleverksamhet ska kunna ansöka
om investeringsbidrag för anläggningsåtgärder.
Investeringsäskandet från föreningarna ska sammanställas av kultur- och
fritidsförvaltningen och behandlas i kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08 för
beslut om fördelning av de äskade medlen.

-

-

Beslutet expedieras till.
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Pettersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Föreningsutvecklarna
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerande gn
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§ 131

Stiftelsen Grenna museum-Ansökan om utvecklingsbirag för
Polarcentrum 2016-2018
KFN12016:618 049
Sammanfattning
Stiftelsen Grenna Museum har tagit beslut om att utveckla Polarcenter till att
omfatta hela utställningsytan i Gränna Kulturgård. Beslutet är fattat av såväl
publika som ekonomiska skäl, då majoriteten av besökarna kommer för att
besöka de polarhistoriska delarna av museet. Efter utbyggnaden kommer
Polarcenter att disponera över 1000 kvm utställningsyta. Den nya
basutställningen beräknas vara klar våren 2018.
Totalkostnaden för denna utbyggnad av Polarcenter är budgeterad till 6,5 mnkr
under åren 2016-2018. Stiftelsen Grenna Museum ansöker om bidrag på 1
mnkr för ändamålet från kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-07.
Ansökan från Uremia Museum.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidrag på lmnkr beviljas till
utveckling av Polarcenter under perioden 2016 2018, under förutsättning att
kommunstyrelsen beviljar ett uttag om 1 xmikr ur resultatfonden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidraget utbetalas i sin helhet under
innevarande budgetår, 2016, från resultatfonden. Bidraget ska användas under
2017 och 2018.
Vid alla informations, försäljnings och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisningen: antal
arrangemang, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antalet samarbetspartners.
Redovisning med projektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet ska
vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2019-08-18.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
-

-

-

-

-

-

-

Förslag till kommunstyrelsen
Att kultur- och fritidsförvaltningen beviljas ett uttag om 1 mnkr ur
resultatfonden.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2015-11-17.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Peter Jutterström (M) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Karin Hannus (K) ersätter som ordförande i ärendet.
Catrine Schander Ljunqvist (M) ersätter som beslutande i ärendet.
Yrkanden
Karin Hannus (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidrag på lmnkr beviljas till
utveckling av Polarcenter under perioden 2016 2018, under förutsättning att
kommunstyrelsen beviljar ett uttag om 1 nmkr ur resultatfonden.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidraget utbetalas i sin helhet under
innevarande budgetår, 2016, från resultatfonden. Bidraget ska användas under
-

-

-

2017 och 2018.
Vid alla informations, försäljnings och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och

-

-

fritidsförvaltningen.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisningen: antal
arrangemang, könsupp delad besöksstatistik vid kulturarrangemang (för barn,
ungdom och vuxna), antalet samarbetspartners.
Redovisning med projektutvärdering och ekonomiskt utfall av projektet ska
vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2019-08-18.
Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande
inte överensstämmer med projektansökan.
-

-

Förslag till kommunstyrelsen
Att kultur- och fritidsförvaltningen beviljas ett uttag om 1 nmkr ur
resultatfonden.

-

Beslutet expedieras till.
Grenna Museum
Asa Storek, avdelningschef, kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, enhetschef, kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen

tJtdragsbestyrkande
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132

Övriga frågor
En diskussion förs kring konstens tillgänglighet och placering.
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§ 133

Förrättningar, kurser och konferenser
1.) Regional träff med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) Smedstad
Ridsportcenter 14 november 2016
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att två från alliansen och två från
socialdemokratiska gruppen deltar.
2.) M[JCF:s Rikskonferens 29-30 november 2016
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft en från alliansen och en från
socialdemokratiska gruppen deltar.

-

3.) Tankesmedj an Friluftsliv 27 oktober
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft samtliga som önskar får delta.

-

Justeran es sign
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§ 134
Ny kultur- och fritidsförvaltning- Redovisning till
kommunfullmäktige.
KFN/2016:671 001
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 225 över organisationsstrukturen
för den nya kultur- och fritidförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden fick då i
uppdrag att senast vid utgången av 2016 redovisa vilka ytterligare åtgärder som
vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan kommunens kultur- och
fritidsverksamhet i olika kommundelar. Kultur- och fritidsförvaltningen har i
en bilaga till tjänsteskrivelsen redovisat uppdraget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2014-10-30 § 225
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen över vilka
ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan
kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.

-.

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02 med bilaga
godkänns som svar på uppdraget från kommunfullmäktige daterat 2014-10-30.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-09-26.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen över vilka
ytterligare åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå ökad samordning mellan
kommunens kultur- och fritidsverksamhet i olika kommundelar.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-09-02 med bilaga
godkänns som svar på uppdraget från kommunfullmäktige daterat 2014-10-30.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Justerandes sign
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§ 135

Utarbetande av SWOT-analys
Kultur- och fritidsnämnden och ledningsgruppen utarbetar en SWOT-analys.

KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kultur- och fritidsnämnden beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att SWOT-analysen fastställs i kulturoch fritidsnämndens sammanträde i december 2016.

-
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