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Plats och tid

Norrahammars Industrimuseum, kl. 13.15 17.00

Beslutande

Hans Hellström (M), ordf
Björn Johansson (M)
Hans-Olof Görebrandt (M), ers Magnus
Bemdtzon (M)
Mattias Oscarsson (KD)
Karin Hannus (Kf)) 2:e vice ordf.
Carl Johan Stillström (C)

Atman Efrem (S), ersätter Henrik Andersson (S)
Eva Swedberg (S) 2:e vice ordf.
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (S)
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Christina Melle (M)
Cjell Fransson (L)
Alissar Rajna (MP) fr. kl 13.40
Kristina Nero (V)
Cristina Gustavsson (SD)

Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör
Anette Almquist, avdelningschef administration
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och

-

Utses att justera

Eva Swedberg (S)

Justeringens plats och tid

Huskarna gamla stadshus

Underskrifter Sekreterare

)i /la

bibliotek
Martin Gårlin, avdelningschef kvalitét och
utveckling
Andreas Törnkvist, avdelningschef ung fritid
Filip Zezovski Lind, konstintendent
Anna Johansson, nämndsekreterare
Lisbeth Huitberg, kulturskolechef
Per-Olof Jern, ordf. Norrahammars
industrimuseum
Annelie Andreasson, ordf Vi-kraft
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§ 108

Eventuell justering av dagordningen
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att föreliggande dagordning godkänns.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns.

-

Justerandes sign
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§ 109

Informationsärende
Annelie Andreas son informerar om Sj älvhj älpshuset Vi-Kraft.
Lisbeth Huitberg informerar om nationaldagsfirandet i Rådhusparken 2018.
Johan Glirskog informerar om Jönköpings Teater och samarbetet med
Destination Jönköping.
Per-Olof Jern informerar om Norrahammars industrimuseum och ger en
rundvisning.
Johan Gärskog informerar om Österängens nya bibliotek.
Filip Zezovski Lind informerar om de olika alternativen kring placering av
konsthall.
Anette Almquist information om fördjupad månadsrapport till och med augusti
2018.
Redovisning av förrättningar, kurser och konferenser.
Hans Hellström (M) har deltagit vid utdelande av kuragepriset 2018-08-25
samt besökt SFK:s konferens i Trollhättan 2018-08-22-2018-08-23.
Mattias Oscarsson (1(D) och Jan-Ove Lipponen (SD) har besökt Hästens dag
2018-09-01.
Karin Hannus (1(D) har hållit tal vid utdelande av kuragepriset 2018-08-25 och
besökt SFK:s konferens i Trollhättan 2018-08-21-2018-08-23.
Christina Melle (M) har besökt SFK:s konferens i Trollhättan 2018-08-212018-08-22.
Kristina Nero (V) har varit på förhandsvisning av En vecka för demokratin
2018-08-29.
Ann-Marie Helmersson (5) har varit på förhandsvisning En vecka för
demokratin 2018-08-29.
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§ 110

Meddelande
KULTUR- OCH FRITID SNÄMDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2018-06-012018-08-29 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2018-06-01-2018-08-29 läggs till handlingarna.

-
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§ 111

Delegationsbeslut
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2018-0601-2018-08-29/2018-06-01-2018-07-31 godkänns.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2018-06-01-2018-08-29/2018-06-01-2018-07-31 godkänns.

-
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§ 112

Sammanställning av kommunal konsthallsverksamhet- fördjupad
förstudie
KFN/2017:455 865

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har förberett ett underlag på kultur- och
fritidsnämndens presidiums uppdrag som ligger till grund för kultur- och
fritidsnämndens beslut om vilket potentiellt konsthallsaltemativ som skall
undersökas genom en fördjupad förstudie.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-21
Bilaga 1 sammanställning av förslag till placering av en kommunal konsthall
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie i enlighet med alternativ X
(bilaga 1 sammanställning av förslag till placering av en kommunal konsthall).
Förstudiens slutrapport ska sedan utgöra beslutsunderlag i budgetprocessen
2019.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Swedberg (S) framför S och MP :s yrkande att kultur- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie i
enlighet med alternativ 1, Munksj ömagasinen, samt att förstudiens slutrapport
sedan ska utgöra beslutsunderlag i budgetprocessen 2019.
Hans Hellström (M) framför att alliansen ställer sig bakom S och MP : s
yrkande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie i enlighet med alternativ 1,
Munksj ömagasinen (bilaga 1 sammanställning av förslag till placering av en
kommunal konsthall).
Förstudiens slutrapport ska sedan utgöra beslutsunderlag i budgetprocessen
2019.
-

-
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Beslutet expedieras till.'
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Filip Zezovski Lind; konstintendent, kultur- och fritidsförvaltningen
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
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§ 113

Förändring av verksamhetsinriktning for gästateljén, Smedbyn
Huskvarna
KFN/2018:993 865
Sammanfattning
Under flera år har en internationell residensverksamhet drivits i Jönköpings
kommuns regi i gästateljén i Smedbyn, Huskvarna. 2018 övertog enheten
Kulturproduktion driften av gästateljén. Inför gästatelj éperioden 2018/2019 viii
nu Kulturproduktion och konstintendenten utvärdera verksamheten och på sikt
vidareutveckla den.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-21.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utvärdera och vidareutveckla Jönköpings kommun
gästateljéprogram och dess residensverksanihet i enlighet med
ärendebeskrivningen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag att utvärdera och vidareutveckla Jönköpings kommun
gästateljéprogram och dess residensverksamhet i enlighet med
ärendebeskrivningen.

-

Beslutet expedieras till:
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Filip Zezovski Lind, konstintendent, kultur- och fritidsförvaltningen
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
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§ 114

Medborgarförslag om att ge ungdomar mer inflytande över
kulturlivet
KFN/2018:385 000

Sammanfattning
En kommuninvånare har inkommit med ett medborgarförslag vilket av
kommunfullmäktige är överlämnat till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Medborgarförslagets andemening ur att öka möjligheten för unga att påverka
och få inflytande över kommunens kulturliv. Förslaget innebur också en
önskan om festivaler, konserter och konstutställningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-02-22 § 34

Medborgarförslag
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget på så sätt
att;
Kulturproduktion får i uppdrag att starta upp ett ungdomsnätverk med syftet
att öka ungas möjlighet att aktivt påverka och få inflytande över kommunens
kulturliv.
de ungdomssatsningar som görs inom biblioteksverksamheten, Idéjkpg,
Poetryslam och Jönköpings Filmfestival får fortsätta att utvecklas.
kulturproduktion får i uppdrag att utreda och verka för att i samverkan med
unga skapa en ungdomsdriven musikfestival,
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget på så sätt
att;
Kulturproduktion får i uppdrag att starta upp ett ungdomsnätverk med syftet
att öka ungas möjlighet att aktivt påverka och få inflytande över kommunens
kulturliv.
de ungdomssatsningar som görs inom biblioteksverksamheten, Idéjkpg,
Poetryslam och Jönköpings Filmfestival får fortsätta att utvecklas.
kulturproduktion får i uppdrag att utreda och verka för att i samverkan med
unga skapa en ungdomsdriven musikfestival.

-

-

-

-
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Grskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Andreas Törnkvist, avdelningschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Linda Jansson, enhetschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Jaldenius, enhetschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen
Anna Persson Kjellerstedt, kultursekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 115

Revidering av medieriktlinjer för folkbiblioteken i Jönköping
KFNI2018:907 883

Sammanfattning
Kulthrnämnden fattade den 2014-10-22 beslut om medieriktlinjer för
folkbiblioteken i Jönköping. Enligt beslut från Justitieombudsmannen 2017-0628 Dnr 2654-2016 får urval av medier inte ske mot bakgrund av åsikter och
värderingar. Då nuvarande riktlinjer strider mot bibliotekslagens krav på
allsidighet och fri åsiktsbildning samt att de inte heller är förenliga med
objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen föreslås en revidering av
nuvarande riktlinjer enligt nedanstående förslag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-08
Beslut från Justitieombudsmannen Dnr 2654-2016
KnI20 14:286 883 (Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse och bilaga 2014-10-06,
sammanträdesprotokoll kulturnämnden 2014-10-22 § 154)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande stycke i nuvarande
medieriktlinj er för folkbiblioteken i Jönköping stryks:

-

En del medier avstår vi trots allt ifrån
I princip tar vi avstånd från medier vars huvudsyfte är att spekulera i våld, sex,
skvaller eller fördomar. Samma sak gäller fackmedier som medvetet förvanskar
fakta. Allmänintresse, historisk kontext och/eller litterärt värde kan dock
motivera undantag
Kultur och fritidsnämnden beslutar att följande stycke ersätter stycket ovan:
Värnande om åsikts- och yttrandefriheten
Åsiktsfrihet och yttrandefrihet tillhör den rättighetskategori som benämns
medborgerliga och politiska, rättigheter.
I FN:s konventioner om mänskliga rättigheter artikel 19 är följande fastsiaget:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar
frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida
information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser."
Biblioteken kan dock om synnerliga skäl finns ta avstånd från medier som
anses bryta mot svensk lag Exempel på detta kan vara medier vars budskap
innebär hets mot folkgr upp, förtal och uppvigling.

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

Justerandes sign
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

KULTUR- OCH FRITID SNAIvINDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande stycke i nuvarande
medieriktlinj er för folkbiblioteken i Jönköping stryks:
-

En del medier avstår vi trots allt ifrån
I princip tar vi avstånd från medier vars huvudsyfte är att spekulera i våld, sex,
skvaller eller fördomar. Samma sak gäller fackmedier som medvetet förvanskar
fakta. Allmänintresse, historisk kontext och/eller litterärt värde kan dock
motivera undantag.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att följande stycke ersätter stycket ovan:
Värnande om åsikts~ och yttrandefriheten
Åsiktsfrihet och yttrandefrihet tillhör den rättighetskategori som benämns
medborgerliga och politiska rättigheter.
I FNs konventioner om mänskliga rättigheter artikel 19 ärföljandefastslaget:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar
frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida
information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser."
Biblioteken kan dock om synnerliga skäl.flnns ta avstånd från medier som
anses bryta mot svensk lag. Exempel på detta kan vara medier vars budskap
innebär hets mot folkgr upp, förtal och uppvigling.

Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Annika Wemborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
Frida Christoffers son, enhetschef stadbiblioteket, kultur- och
fritidsförvaltningen
Hugo Ranerås, enhetschef stadsgården, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 116

Riktlinjer för uthyrning, program och utställningar inom
bibliotekens verksamhetsområden.
KFN/2018:1008 889
Sammanfattning
För att ge vägledning för chefer och medarbetare på biblioteken i samband med
uthyrning av lokaler, program och utställningar samt för att göra detta
transparent och tydligt både internt och extemt bör tydliga riktlinjer fastslås.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-24
Bilaga 1 Riktlinjer för uthyrning, program och utställningar inom bibliotekens
verksamhetsområden.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagda riktlinjer till denna
tjänsteskrivelse vad gäller uthyrning av lokaler, program och utställningar inom
bibliotekens verksamhetsområden ska gälla.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bilagda riktlinjer till denna
tjänsteskrivelse vad gäller uthyrning av lokaler, program och utställningar inom
bibliotekens verksamhetsområden. ska gälla.

-

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

Justerandes sign
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§ 117

Nytt Naturvårdsprogram- remiss
KFN/2018:987 819
Sammanfattning
Naturvårdsprogrammets syfte är att samla och öka kunskapen om var i
kommunen de mest värdefulla naturområdena finns. Programmet redogör för
målen med kommunens eget naturvårdsarbete, visar på riktlinjer och de
åtgärder som ska genomföras.
Naturvårdprogrammet presenteras enbart digitalt genom verktyget "storymap"
ett verktyg som förenklar, förklarar och informerar på ett pedagogiskt sätt.

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-16
Naturvårdsprogram (www.j onkoping.se sökord naturvårdsprogram)
Skrivelse 2018-06-25 brev om möjligheten att yttra sig till
stadsbyggnadskontoret om ny grönstrukturplan och nytt naturvårdsprogram
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen 2018-08-16 som
kultur- och fritidsnämndens yttrande till stadsbyggnadskontoret samt ställer sig
positiva till naturvårdsprogrammets innehåll med följande
tillägg/kommentarer;

-

-

Programmet kan eventuellt än tydligare poängtera att "naturvård" och
"rekreation/ friluftsliv" ger bäst effekt om de arbetar tillsammans.

• Under inledning och rubriken "Vad kommunen gör för naturvården"
bör följande justeras;
• Rubriken "Friluftsliv och vandringsleder" bör ändras till bara
"friluftsliv" eller "friluftsliv och rekreation" Här följer några
kommentarer under den rubriken;
• Hänvisning bör göras till www,ionkoping.se och vidare till "friluftsliv
och motion" inte bara till "vandringsledsleder och strövområden"
(*länken friluftsliv och motion ligger visserligen under rubriken
"kommunens naturvårdsorganisation" men bör även finnas med här då
inte nödvändigtvis alla rubriker blir lästa)
• En hänvisning till "Plan för friluftsliv 2018-2023"saknas enligt ovan (*)
det dokumentet kommer finnas i storymap format innan året är slut.
-

• En hänvisning till appen Naturkartan saknas.
https ://naturkartan.se/sv/j onkoping

Justerandes sign
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16

• Att det finns 10 friluftspolitiska mål bör även stå med här med följande
länk;. http://www.naturvardsverket. se/Milj oarbete-isamhallet/Milj oarb ete-i-Sveri ge/Uppdelat-efteromrade/Friluftsliv/Friluftsmalen!
• Under rubriken "Samarbete inom naturvården" bör det interna- och det
externa friluftrådet nämnas och även arbetsgruppen "friluftspolitiska
ambassadörer" som alla tre även värnar om naturvård.
• Under rubriken "Riktlinjer och åtgärder" och dess underrubrik
"Rekreation och friluftsliv" bör en hänvisning med tillhörande länk
göras till "Plan för friluftsliv 2018-2023".
• Kultur- och fritidsnämnden vill understryka vikten av att "skydd av
natur" även är en god förutsättning för tätortsnära friluftsliv och att
lågexploaterade områden är viktiga för rekreation och folkhälsa.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överlämnar tjänsteskrivelsen 201808-16 som kultur- och fritidsnämndens yttrande till stadsbyggnadskontoret
samt ställer sig positiva till naturvårdsprogrammets innehåll med följande
tillägg/kommentarer;
-

• Programmet kan eventuellt än tydligare poängtera att "naturvård" och
"rekreation/ friluftsliv" ger bäst effekt om de arbetar tillsammans.
• Under inledning och rubriken "Vad kommunen gör för naturvården"
bör följande justeras;
• Rubriken "Friluftsliv och vandringsleder" bör ändras till bara
"friluftsliv" eller "friluftsliv och rekreation" Här följer några
kommentarer under den rubriken;
• Hänvisning bör göras till www.jonkopingc och vidare till "friluftsliv
och motion" inte bara till "vandringsledsleder och strövområden"
(*länken friluftsliv och motion ligger visserligen under rubriken
"kommunens naturvårdsorganisation" men bör även finnas med här då
inte nödvändigtvis alla rubriker blir lästa)
• En hänvisning till "Plan för friluftsliv 2018-2023"saknas enligt ovan (*)
det dokumentet kommer finnas i storymap format innan året är slut.
-

his erandes sign
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• En hänvisning till appen Naturkartan saknas.
https ://naturkartan,sel sv!ionkoping
•

Att det finns 10 friluftspolitiska mål bör även stå med här med fOlj ande

länk;. http ://www.naturvardsverket.se/Milioarbete-isamhallet/Milj oarbete-i-SverigelUplDdelat-efteronirade/Friluftsliv/Friluftsmalenl
• Under rubriken "Samarbete inom naturvärden" bör det interna- och det
externa friluftrådet nämnas och även arbetsgruppen "friluftspolitiska
ambassadörer" som alla tre även värnar om naturvård.
• Under rubriken "Riktlinjer och åtgärder" och dess underrubrik
"Rekreation och friluftsliv" bör en hänvisning med tillhörande länk
göras till "Plan för friluftsliv 2018-2023".
• Kultur- och fritidsnämnden vill understryka vikten av att "skydd av
natur" även är en god förutsättning för tätortsnära friluftsliv och att
lågexploaterade områden är viktiga för rekreation och folkhälsa.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontorets diarium
Dag Fredriksson kommunekolog stadsbyggnadskontoret
Lisa Bergström, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Ny Grönstrukturpian-Remiss
KFN/2018:1009 819
Sammanfattning
Syftet med grönstukturpianen är att den ska vara ett underlag för den fysiska
planeringen. Den ska, på en övergripande nivå, peka ut åtgärder och strategiska
val för vidareutvecklingen av tätorternas gröna och blå struktur.
LI Fyra mål och nio strategier ska hjälpa kommunen i arbetet med att
bibehålla och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur.
LI Grönstukturplanen avgränsas till att beskriva värdena i den gröna och
blå strukturen. Golfbanor och idrottsplatser ingår inte i stråken då de
inte riktar sig till alla och tillgängligheten kan vara begränsad.
Grönstrukturpianen presenteras enbart digitalt genom verktyget "storymap"
ett verktyg som förenklar, förklarar och informerar.

-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-20
www.ionkoping.se sökord "grönstrukturplan, digitalt
Skrivelse 2018-06-25 brev om möjligheten att yttra sig till
stadsbyggnadskontoret om ny grönstrukturplan och nytt Naturvårdsprogram
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till grönstrukturpianen och
överlämnar följande kommentarer/tillägg som yttrande till
Stadsbyggnadskontoret;

-

Allmänt;
• Saknar en sökfunktion i verktyget storymap det vore bra att kunna
söka på ordet "rekreation" t.ex.
-

Under fliken "Mål och strategier" kommer följande kommentarer
• Många av de gröna stråken på kartan är av nord/sydlig
karaktär kan man hitta fler saknade länkar i väst- ostlig
riktning?
• En särskilt målsättning borde vara att sträva efter gröna
stråk, så att det blir rundslingor så som i t.ex. Taberg.
• Under strategi; "Säkerställ tillräcklig grönska av god kvalitet
vid nyexploatering" står att "Några nivåer som vägledning
vid planering av större
nybyggnadsområden/omvandlingsområden kan vara.,." och
sedan följer några förslag. Ordet "kan" bör bytas ut till
"ska".
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bra med tydlig definition av vad för typ av grönområde som
skall finnas inom 300 meters gångväg från bostaden, både
när det gäller storlek, kvalitét och ljudnivå.
Bra att tysta områden skall bibehållas (Står tex att "1
naturområden där ljudnivån understiger 45 dBA ska
kommunen arbeta för att bibehålla områdets relativt tysta
miljö. (TK + SBK)" och "I naturområden där ljudnivån
understiger 45 dBA ska kommunen arbeta för att bibehålla
områdets relativt tysta miljö. (TK + SBK)"
En åtgärd lyder; "I några särskilt utpekade friluftsområden
göra anpassningar för både kognitiva och fysiska
funktionsnedsättningar. (KFF)" Detta är redan påbörjat, men
både stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret bör stå
med som ansvariga, inte bara Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Under fliken "Sociala värden"
Bra att skolorna fick en egen sida inklusive karta.
Under fliken "Klimatanpassning"
. Vore bra om kartorna låg separat och inte i textfältet.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiva till
grönstrukturplanen och överlämnar följande kommentarer/tillägg som yttrande
till Stadsbyggnadskontoret;

-

Allmänt;
• Saknar en sökfunktion i verktyget storymap det vore bra att kunna
söka på ordet "rekreation" t.ex.
-

Under fliken "Mål och strategier" kommer följande kommentarer
Många av de gröna stråken på kartan är av nord/sydlig
karaktär kan man hitta fler saknade länkar i väst- ostlig
riktning?
-

• En särskilt målsättning borde vara att sträva efter gröna
stråk, så att det blir rundslingor så som i t.ex. Taberg.

Justerandes si

--

Utdragsbestyrkande
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Under strategi; "Säkerställ tillräcklig grönska av god kvalitet
vid nyexploatering" står att "Några nivåer som vägledning
vid planering av större
nybyggnadsområden/omvandlingsområden kan vara. .." och
sedan följer några förslag. Ordet "kan" bör bytas ut till
"ska".
• Bra med tydlig definition av vad för typ av grönområde som
skall finnas inom 300 meters gångväg från bostaden, både
när det gäller storlek, kvalitét och ljudnivå.
• Bra att tysta områden skall bibehållas (Står tex att "I
naturområden där ljudnivån understiger 45 cIBA ska
kommunen arbeta för att bibehålla områdets relativt tysta
miljö. (TK + SBK)" och "I naturområden där ljudnivån
understiger 45 dBA ska kommunen arbeta för att bibehålla
områdets relativt tysta miljö. (TK + SM) ")
En åtgärd lyder; "I några särskilt utpekade friluftsområden
göra anpassningar för både kognitiva och fysiska
funktionsnedsättningar. (KFF)" Detta är redan påbörjat, men
både stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret bör stå
med som ansvariga, inte bara Kultur- och
fritidsförvaltningen.

Under fliken "Sociala värden"
Bra att skolorna fick en egen sida inklusive karta.
Under fliken "Klimatanpassning"
• Vore bra om kartorna låg separat och inte i textfáltet.

Beslutet expedieras till.'
Stadsbyggnadskontorets diarium
Lisa Bergström, frilutsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 119

Riktlinjer för personuppgiftsbehandling inom kultur- och
fritidsförvaltningen
KFN/2018:988 001
Sammanfattning
25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen,
även kallad GDPR, är EU:s nya förordning för att skydda privatpersoners
integritet och rättigheter i hanteringen av personuppgifter. I kommunens
förberedelsearbete beslutade arbetsgruppen som samordnat arbetet kring
Dataskyddsförordningen att utreda ett förslag till ett enhetligt upplägg för
samtliga kommunens nämnder kring roller och ansvar rörande personuppgifter
iTT-system. Detta föranleder även att vissa roller måste definieras och
harmoniseras samt ansvarsfördelningen kring dessa. Utbildningsförvaltningen
har gjort ett föredömligt arbete som övriga förvaltningar anpassat till egna
förslag till respektive nämnd. Kultur- och fritidsförvaltningen har i förarbetena
representerats av IT-strateg och avdelningschef för kvalitet och utveckling.
Nämnden är ytterst ansvarig för innehåll och säkerhet i de system förvaltningen
använder.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-06
Bilaga till tjänsteskrivelsen 2018-08-06 Riktlinjer för personuppgiftshantering
inom kultur- och fritidsförvaltningen
Fotografera med eller utan samtycke
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för
personuppgiftshantering inom kultur- och fritidsförvaltningen.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för
personuppgiftshantering inom kultur- och fritidsförvaltningen.
-

Beslutet expedieras till:
David Andersson, IT-strateg handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mazar Alij evski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen

§ 120

Detaljplan för Tenhult 24:47 Herrgårdsgärdet
KFNI2018:969 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Tenhult 24:47
Herrgårdsgärdet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av
Herrgårdsgärdet med ca 300 nya bostäder i karaktär av trädgårdsstad med
byggnader på maximalt 3-4 våningar. Planen möjliggör även för verksamheter
som förskola och äldreboende.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-28
Detaljplan för bostadsbebyggelse på del av Tenhult 24:47 Herrgårdsgärdet
Dnr:2015:302
Förslag till Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detaljplan för
Tenhult 24:47 Herrgårdsgärdet med medskicket att en yta förutom lekplatsen
avsätts för spontanidrott och rörelselek passande för lite äldre barn och
ungdomar.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
SD yrkar följande tillägg: Hänsyn måste tas till att invånare kan ta sig till och
från sina kultur- och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt.
Hans Hellström (M) framför att alliansen ställer sig bakom SD: s yrkande.
Eva Swedberg (S) framför att S och MP ställer sig bakom SD:s yrkande.
Propositionsordning
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive SD:s
tilläggsyrkande och finner tilläggsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detaljplan för
Tenhult 24:47 Herrgårdsgärdet med medskicket att en yta förutom lekplatsen
avsätts för spontanidrott och rörelselek passande för lite äldre barn och
ungdomar, samt
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att hänsyn måste tas till att invånare kan ta sig till och från sina kultur- och

-

fritidsaktiviteter på ett säkert sätt,
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontorets diarium
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen
Malin Sahiberg, utvecklingsingenjör, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Medborgarförslaget om en inomhuspool för motionssimning i
Idrottshuset
KFN/2018:932 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att Idrottshuset i centrala Jönköping
borde innehålla en inomhuspool. Motionären påtalar att motionssim är en bra
och hälsosam träningsform och att det är för långt från centrala Jönköping till
kommunens tre inomhusbad.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-29
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-05-31
Medborgarförslaget
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Medborgarförslaget om en
inomhuspoolför motionssimning I Idrottshuset, med anledning av att kulturoch fritidsnämnden inte kan prioritera ett nytt centralt badhus med tanke på
rådande budgetläge och de stora renoveringsbehov som finns på befintliga bad.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2018-08-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Hans Hellström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Medborgarförslaget om en
inomhuspoolför motionssimning I Idrottshuset, med anledning av att kulturoch fritidsnämnden inte kan prioritera ett nytt centralt badhus med tanke på
rådande budgetläge och de stora renoveringsbehov som finns på befintliga bad.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Självhjälpshuset Vi Kraft Föreningar med social verksamhet
-

KFN/2018:511 805

Sammanfattning
Självhjälpshuset Vi-Kraft har inkommit med ansökan om bidrag till
sj älvhj älps-verksamhet 2018. Verksamheten består i sj älvhj älpsgrupper som
stöd och hjälp fr kommuninvånare med en gemensam angelägenhet eller ett
gemensamt problem. Sj älvhj älp är en frivillig verksamhet utanför vården.
Ärendet bordlades 2016-06-14 1 §104 och föreningen har bjudits intill kulturoch fritidsnämndens sammanträde 2018-09-06 för att informera om
föreningens verksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-22.
Sj älvhj älpshuset Vi-Krafts ansökan om "Bidrag till föreningar med social verksamhet".
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt budget enligt bilaga.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2018-06-14 § 104
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Självhjälpshuset Vi-Kraft
bidrag till föreningar med social verksamhet med 70 000 kr.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2018-08-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Swedberg (5) framför S och MP :s yrkande att avslå Sj älvhj älpshuset ViKraft ansökan om bidrag. Ordförande ställer sig bakom S och MP:s yrkande.
Carl Johan Stillström (C) framför C:s yrkande att bifalla kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer
proposition på kultur- och fritidsförvaltningens förslag respektive S och MP:s
yrkande att avslå Självhjälpshuset Vi-Kraft ansökan om bidrag och finner S

och MP:s antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till kultur och fritidsförvaltningens förslag
Nej-röst för S och MP:s yrkande att avslå Självhjälpshuset Vi-Kraft ansökan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan.
Omröstningsresultat:
Ledamot
Hans Hellström (M)
Björn Johansson (M)
Hans-Olof Görebrandt (M)
Mattias Oscarsson (1(D)
Karin Hannus (KD)
Carl-Johan Stillström (C)
Atman Efrem (S)
Eva Swedberg (S)
Aim-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh(S)
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Summa:

Ja

Nej
Nej

Avstår

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
4

9

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 9 nej -röster mot 4 ja-röster bifallit S
och MP:s yrkande att avslå Sj älvhj älpshuset Vi-Krafts ansökan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Sj älvhj älpshuset Vi-Kraft
ansökan om bidrag.

-

Beslutet expedieras till:
Sökande

Justerandes sign
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§ 123

Förrättningar, kurser och konferenser
1) Grundutbildning i mänskliga rättigheter och en fördjupningsutbildning om
barnets rättigheter Grundutbildning: 17 september 16 oktober
Fördjupning: 25 september, 23 oktober
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den i nämnden som vill får möjlighet
att delta. Nämndsekreteraren anmäler.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens tack
Hans Hellström (M) tackar Norrahammars Industrimuseum för att nämnden
fick hålla sitt sammanträde i lokalen samt för informationen och
rundvandringen.

Justerandes sign
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