SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Rosenlunds herrgård, Posses sal kl 13:15 —18:45

Beslutande

Peter Jutterström (M), ordf
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M) till kl 18.10
Mattias Oscarsson (KD)
Karin Hannus (1(D)
Carl-Johan Stillström (C)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Henrik Andersson (5)
Eva Swedberg (5) till kl 17.15
Mikael Rydberg (5) till kl 18:05
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (5)
Ulla Huitberg (MP)

Övriga närvarande

Simon Löfgren (Kf)), ers H Hellström §3849
Axel Lindqvist (C) till kl 17:50
Tim Nilsson (L)
Annika Johansson (S), ers E. Swedberg
§36-49
Alman Efrem (5), ers M. Rydberg §37-49
Eber Fransson (5) till kl 17.15
011e Hall (MP)
Kristina Nero (V)
Cristina Gustavsson (SD)

Utses att justera

Ulla Huitberg (MP)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

7

2

Mazar Alijevski, tf kultur- och fritidsdirektör
Anna Johansson, sekreterare
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Annica Ryman, avd. ch kvalitet- och utveckling
Martin Petersson Dahl, avd.ch idrott och
förening
Åsa Storck, enhetschef stadsbibliotek
Johan Gärskog, avd, ch kultur- och bibliotek
Henrik Hermansson, stadens liv och innehåll
Annika Wemborg, enhetschef närbibliotek
Andreas Öggesj ö, verksamhetssamordnare
011e Gustafsson, projektledare
Fredrika Lindström, Smålandsidrotten
Lena LUck, samordnare SBU
Kari Ruokola, kulturutvecklare

Paragrafer §33-41 §43-49
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Pet r J erströrn (M)
Justerande
Ulla Hultberg (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-16

Datum fOr anslags uppsättande 2017-03- 29

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Huskvarna Stadshus, kultur- och fritidsförvaltningen
Underskrift
Namnförtydligande

Marianne Id
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§33

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar aft föreliggande föredragslista godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragslista godkänns.
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§34

Informationsirende
Verks amhetsutvecklare Henrik Hermansson informerar om stadens liv och
innehåll. Bildspelet publiceras på Netpublicator efter sammanträdet.
Avdelningschef kultur- och bibliotek Johan Gärskog informerar om
konstväggen.
Projektledare 011e Gustafsson informerar om resevaneundersökningen.
Bildspelet publiceras på Netpublicator efter sammanträdet.
Idrottskonsult Smålandsidrotten Fredrika Lindström och enhetschef
föreningsservice Martin Funck informerar om fritidsbanken. Kultur- och
fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till en fritidsbank i
Jönköping.
Enhetschef närbiblioteken Annica Wemb org och enhetschef stadsbiblioteket
Åsa Storck samt samordnare SBU Lena LUck informerar om kultur- och
fritidsförvaltningens medverkan på MR-dagarna i Jönköping i början av
november.
Rundtur Rosenlunds herrgård med information och guidning av
kulturutvecidare Kari Ruokola.
Avdelningschef idrott och förening Martin Petersson Dahl informerar om
Brunstorpsbadets läcka och en planerad stängning för byte av rör och annat
reparationsarbete.
Administrativ chef Anna-Gun Grännö informerar om månadsrapport till och
med februari 2017 samt sjukskrivningsstatistik inom förvaltningen.
Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser
Peter Jutterström har 2017-02-17 blivit kontaktad av sökande av kultur- och
fritidsdirektörstj änsten. 2017-02-21 har han haft möte med
Reumatikerförbundet. 2017-02-27 har han besökt polisen med anledning av
polisanmälan mot Racketcentrum. 2017-03-01 deltog han i avtackningen för
kultur- och fritidsdirektören Karin Semberg. 2017-03-02 var han på
studiebesök i Ulricehamn för att titta på och ta del av deras
vintersportsatsningar och senare samma dag deltog han i prisceremonin av
årets kvinnliga ledare. 2017-03-09 var han på möte gällande samordning av
föreningskontakter. 2017-03-11 var han på jubileumskonsert när Kulturskolan
firade 70 år. 2017-03-14 deltog han i dialogmöte idrott och 2017-03-15 var han
i kontakt med en aktör i kulturhuset.
Ulla Hultberg (MP) var 2017-02-22 på seminariet offentlig konst i Borås.
2017-02-27 var hon i Huskvarna och deltog i gestaltningsgruppens uttagande
Justerand i
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av konst till Sandaskolan. 2017-03-08 var hon i Jönköping på utbildning. 201703-11 var hon i Nässjö på Kulturting.
Henrik Andersson (S) var 2017-02-14 på Norrahammars fritidsgård för att
granska verksamheten under sportlovet. 2017-02-15 var han på kultur- och
fritidsförvaltningen i Huskvarna för att få en överblick av friluftsplanen och
nödvändiga åtgärder. 2017-03 -02 var han på studiebesök i Ulricehamn
kommun för att få en uppfattning om hur de bedriver vintersportsanläggningar.
2017-03-03 var han på Råslätts fritidsgård för att delta vid vernissage av
renoverad fritidsgård. 2017-03-10 var han på kultur- och fritidsförvaltningen
för ett möte med fokusgrupp bad rörande nuvarande status och
framtidsplanering för bad. 2017-03-10 var han på fastigheten Ödlan 21,
Jönköping för besök av tilltänkt lokal för Naturrum/Bibliofik. 2017-03-14 var
han i Fjällstugan, Jönköping för deltagande vid träff med kommunens
idrottsföreningar.
Kristina Nero (V) var 2017-03 -08 påHLK Jönköping för
förtroendemannautbildning.
Eber Fransson (S) var 2017-03-01 på avtackning för Karin Semberg, 2017-0303 var han på fritidsgården Råslätt för invigning av konst, 2017-03-08 var han
på HLK Jönköping för förtroendemannautbildning, 2017-03-14 var han på
fjällstugan Jönköping för idrottsdialog.
Karin Hannus (1(D) var 2017-03-02 på studiebesök i Ulricehamn kommun för
att få en uppfattning om hur de bedriver vintersportsanläggningar. 2017-03-08
var hon på förvaltningen för planering inför budget- och plandialog. Även
2017-03-14 var hon på City Hotell, Jönköping för planering inför budget- och
plandialog. 2017-03-14 var hon i Fjällstugan för möte med idrottsföreningar.
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§35

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-01-27
2017-03-03 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2017-01-27-20 17-03-03 läggs till handlingarna.

-
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Utdragsbestyrkande
4

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

§36

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-0127-2017-03-03 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-01-27-2017-03-03 godkänns.

-
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§37
Huskvarna biblioteks flytt till nya stadshuset i Huskvarna
KFNI2017:15 882
Sammanfattning
Det nya biblioteket i Huskvarna kommer att inrymmas i det nya Stadshuset.
För att kunna genomföra en flytt till de nya lokalerna stänger det gamla
biblioteket på Drottninggatan den 1 juli 2017 för att sedan öppna i december på
Madängen. Under den stängda perioden planeras att utöka Bokbussens turer i
Huskvarna. Bokbilen stannar redan idag vid Trädgårdens äldreboende i
centrala Huskvarna och kan därmed också fungera som en extra resurs under
den stänga perioden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-12
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Huskvarna bibliotek I
nuvarande lokaler från och med 1juli 2017 för att sedan öppna i de nya
lokalerna i det nya Stadshuset i december 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket deltar i den officiella
invigningen av Stadshuset ijanuari 2018.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar återremittering av ärendet och ger därmed kulturoch fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att öppethålla
befintliga bibliotekslokaler i Huskvarna ytterligare en tid för att upprätthålla en
viss biblioteksservice.
Henrik Andersson (5) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet och ger därmed
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att öppethålla
befintliga bibliotekslokaler i Huskvarna ytterligare en tid för att upprätthålla en
viss biblioteksservice.

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.
Annika Wemborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storck, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Andreas Oggesj ö, verksamlietssamordnare, Huskvarna bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§38
Utveckling av Österängens bibliotek
KFN/2016:1024 882

Sammanfattning
Biblioteksverksamheten i Österängens centrum behöver utvecklas. I
Biblioteksplanen anges bland annat att biblioteken ska vara en plats för
interaktivitet, skapande och upplevelser. De nuvarande lokalerna begränsar
starkt möjligheterna till just programverksamhet och skapande. Biblioteket
erbjuds av Vätterhem att flytta till nya lokaler i Österängens centrum i
anslutning till Österängens konsthall. För att genomföra flytten måste
biblioteket stänga de nuvarande lokalerna under en period.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-12.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta biblioteksverksamheten i
Österängens centrum till nya lokaler i anslutning till Österängens konsthall och
utveckla verksamhetens innehåll. Detta kan ske allra senast efter årsskiftet
2017/2018.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar återremiss av ärendet och ger därmed kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag återge en ekonomisk redogörelse med
specificering av hyra, städ och ytterligare driftkostnader för de nya lokalerna i
anslutning till Österängens konstall.
Henrik Andersson (S) tillstyrker yrkandet.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet och ger därmed
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag återge en ekonomisk redogörelse
med specificering av hyra, städ och ytterligare driftkostnader för de nya
lokalerna i anslutning till Österängens konstall.

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.Annika Wernborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storck, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Uli Wollrab, verksamhetssamordnare, Öxnehaga bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kari Ruokola, kulturutvecklare, Kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Birgitta Sandberg, bibliotekarie, Österängens bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justeran

y
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§39

Konsthall Jönköping
KFN/2015:687 865
Sammanfattning
Konsten och fr. a. samtidskonstens roll i Jönköping har diskuterats i många år.
Flera utredningar har gj orts bl. a. om etablerandet av en konsthall. Projektet
Konsthall Jönköping som pågått under två år har haft uppdraget att undersöka
möjligheten aft driva en immateriell konsthall. Vidare att visa kvalitativ
samtidskonst som öppnar för samtal och skapar debatt om vår samtid.
Konsthall Jönköping har levererat utställningar/projekt på en mycket hög
konstnärlig nivå. Med utgångspunkt i tidigare utredningar och i erfarenheterna
från Konsthall Jönköping bör en mindre förstudie genomföras som tydligt
pekar ut och analyserar relevanta alternativ för samtidskonstens utveckling i
Jönköping. Förstudien kommer ligga till grund för beslut om riktningen för
samtidskonsten i Jönköping framöver.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16
Protokollsutdrag kulturnämnden 2014-05-14 § 77
Slutrapport 2017-02-16 Konsthall Jönköping
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag aft
sammanställa erfarenheterna från Konsthall Jönköping och tidigare utredningar
om samtidskonsten i en förstudie som tydligt pekar ut och analyserar relevanta
alternativ för samtidskonstens utveckling i Jönköping.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
med följande tillägg. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag aft under
2017 genomföra en medborgardialog gällande hur en framtida konsthall kan se
ut.
Henrik Andersson (S) tillstyrker tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner det förstnämnda antaget.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att sammanställa erfarenheterna från Konsthall Jönköping och tidigare
utredningar om samtidskonsten i en förstudie som tydligt pekar ut och
analyserar relevanta alternativ för samtidskonstens utveckling i Jönköping.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att under 2017 genomföra en medborgardialog gällande hur en
framtida konsthall kan se ut.
-

-

Beslutet expedieras till:
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och bibliotek,
kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, enhetschef, kulturproduktion, handläggare,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerande sgn

-

Utdragsbestyrkande

14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 40
Kulturstipendier 2017-Representanter i arbetsgrupp
KFN/2017:106 867

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Stipendierna delas
ut av kulturnämndens ordförande och 2:e vice ordförande vid firandet av
Sveriges nationaldag. Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter som
ingår i en arbetsgrupp för beredning av kulturstipendier 2017.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27.
Regler för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter som ingår i en
arbetsgrupp för beredning av ärendet kulturstipendier 2017.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att Axel Lindqvist (C) och att Ulla Huitberg (MP)
ska ingå i arbetsgruppen.
Henrik Andersson (5) tillstyrker yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Axel Lindqvist (C) och Ulla
Hultberg (MP) att ingå i en arbetsgrupp för beredning av ärendet
kulturstipendier 2017.

-

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämndens representanter i arbetsgruppen.
Peter Jutterström, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Henrik Andersson, kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§41

HV71-Ansökan om stimulansbidrag för projektet "Fler flickor till
idrotten" issäsongen 2016-2017-År 3
KFNI2015:522 805
Sammanfattning
HV71 är inne på sitt tredje och sista år för projektet "Fler flickor till idrotten".
Projektet har visat bra resultat med nya ishockeyflickor som följd. År 3
fortsätter i samma anda med avgiftsfri prova på verksamhet, skolbesök, gratis
entré för flickor till matcher, gemensam hockeyskola för pojkar och flickor
som är avgiftsfri, ökad marknadsföring på sociala medier och mer utrymme för
tjejhockeyn i media. HV71 har även satsat på att anställa en landslagstjej som
skall utveckla tjejhockeyn ytterligare. Projektkostnaden beräknas till 170 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16
HV7 l:s redovisning av stimulansbidraget 2016-12-15
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 § 194
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-01
1TV7 l:s redovisning av stimulansbidraget 2015-04-28
Protokollsutdrag fritidsnämnden beslut 2014-09-18 § 107
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-03
HV71 ansökan om stimulansbidrag för "Fler flickor till idrotten" 2014-08-26
Förslag till kultur- och fritidsnämnen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att HV71 beviljas 85 tkr till projektets
genomförande för år 3.
Slututvärdering med ekonomisk redovisning skall lämnas till kultur- och
fritidsförvaltningen senast 2017-07-01. Bidragsbeloppet kan komma att ändras
om intentioner och genomförande inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 11V71 beviljas 85 tkr till projektets
genomförande för år 3.
Slututvärdering med ekonomisk redovisning skall lämnas till kultur- och
fritidsförvaltningen senast 2017-07-01. Bidragsbeloppet kan komma att ändras
om intentioner och genomförande inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
HV7 1
Carina Karizon, föreningsutvecldare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justeran

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

åffi
Motion om den obligatoriska simundervisningen i skolan Remiss
-

KFN/2017:22 600

Sammanfattning
Mikael Rydberg (S) och Anna Carlsson (S) har lämnat in en motion rörande
formerna för den obligatoriska simundervisningen i årskurs 2. Motionärerna
menar att undervisningen bör anpassas för att öka antalet elever som är
simkunniga efter avslutad utbildning. Kommunfullmäktige beslutade 2016-1214 § 335 att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för inhämtande av
synpunkter från kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2017-01-20
Motion om den obligatoriska simundervisningen i skolan
Protokollsutdrag kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2016-12-14 §
335

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-01-20 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
motionen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen om den
obligatoriska simundervisningen i skolan.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

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 kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-01-20 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
motionen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till motionen om den
obligatoriska simundervisningen i skolan.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-16

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Asa Reuterdahi, Samordnare bad, kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§43
1K Hakarpspojkarna-Ansökan om ett stimulansbidrag,
friskvårdsprojekt hittaut.nu 2017.
KFNI2016:986 805

Sammanfattning
1K Hakarpspojkarna har sedan 2008 anordnat friskvårdsprojektet Hittaut.nu i
Jönköpings kommun. Projektet riktar sig till våra kommuninvånare, skolor och
funktionsnedsatta som skall leta upp utplacerade checkpoints. Hitta ut.nu syftar
till att fler skall börja motionera, upptäcka vår natur och öka folkhälsan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-13
1K Hakarpspojkarna med ansökan om stimulansbidrag 2016-12-15
http://www.hittaut.nu/j onkoping
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-06 § 53
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-05-19 § 79
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-30
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att 1K Hakarpspojkarna beviljas ett
stimulansbidrag på 20 tkr, badbiljetter till ett värde av 20 tkr samt
lskr/registrerad deltagare upp till 25 tkr, totalt högst 65 tkr till
friskvårdsproj ektet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1K Hakarpspojkarna beviljas ett
stimulansbidrag på 20 tkr, badbiljetter till ett värde av 20 tkr samt
151,u/registrerad deltagare upp till 25 tkr, totalt högst 65 tkr till
friskvårdsproj ektet.

-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-16

Beslutet expedieras till:
1K Hakarpspojkarna
Carina Karizon, fdreningsutvecldare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

§ 44
EVS European Volontary Services
KFN/2017:108 809

Sammanfattning
F.d. Fritid Jönköping har ansvarat för kommunens European Volontary Service
(EVS) verksamhet och för Euro desk verksamheten. I och med att förvaltningen
inte längre har en heltidsanställd internationell samordnare är det svårt att
upprätthålla verksamheten. Särskilt med tanke på att verksamheten inte direkt
hör under förvaltningens kärnverksamhet. I och med att kommunen nu har en
heltidsanställd internationell samordnare med uppgift att koordinera
kommunens internationella verksamhet lyfts därför frågan om förvaltningen
fortsättningsvis ska ha huvudansvaret för EVS verksamheten och Euro desk
verksamheten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsäga förvaltningen ansvaret för
Euro desk verksamheten och ger kommunens internationella samordnare
Chantal Coté i uppdrag att påbörja en diskussion om att flytta Eurodesk
ansvaret på Europé Direct kontoret i Jönköping.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsäga förvaltningen ansvaret för
European Volontary Services och ger kommunens internationella samordnare
Chantal Coté i uppdrag att påbörja en diskussion om att flytta European
Volontary Services ansvaret på Europé Direct kontoret i Jönköping eller till en
annan, för verksamheten mer passande, huvudman inom kommunen. Dock
med hänvisningen att kultur- och fritidsförvaltningen även framöver kan vara
en aktiv samarbetspart och mottagande instans i European Volontary Services
även efter det att förvaltningen har avsagt sig huvudmannaskapet över
verksamheten.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att ärendet utgår och att ärendet istället behandlas
av kultur- och fritidsförvaltningen.
Henrik Andersson (5) tillstyrker yrkandet.

Justerand sign

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-03-16

Propositionsordning
Peter Jutterström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive det
föreliggande förslaget och finner det förstnämnda antaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet utgår och att ärendet istället
behandlas av kultur- och fritidsförvaltningen.

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet- och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Återlämning av Björkmanska samlingen till Nationalmuseet
KFN/2017:132 861
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen önskar kultur- och fritidsnämndens
godkännande till att Björkmanska samlingen återlämnas till Nationalmuseet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-23
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger enhetschefen vid avdelningen
kulturproduktion sitt godkännande att Björkmanska samlingen återlämnas till
Nationalmuseet
Förslag till kommunfullmäktige
Att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Björkmanska samlingen
återlämnas till Nationalmuseet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

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
enhetschefen vid avdelningen kulturproduktion sitt godkännande att
Björkmanska samlingen återlämnas till Nationalmuseet.

-

Förslag till kommunfullmäktige
Att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Björkmanska samlingen
återlämnas till Nationalmuseet.

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, handläggaren, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, enhetschefen för enheten Kulturproduktion
Kommunstyrelsens diarium

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

.
M
Nedmonterat mosaikkonstverk från Kungsängsskolan Hantering
KFN/2016:336 865
-

Sammanfattning
Konstverket Främmande Strand är ett mosaikkonstverk från 1964 av
konstnären Folke Eriksson. Det förvaras sedan 2010-2016 nedmonterad i
källaren på Bäckadalsgymnasiet. När förvaringen där inte längre var möjlig
flyttades konstverket till externa lokaler i Hovslätt. Den kan dock förvaras där
endast till 2017-04-30. Kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag av
kultur- och fritidsnämnden 2016-04-06 att söka efter en placering för
konstverket. Då detta inte har lyckats ber kultur- och fritidsförvaltningen att
konstverket därför bör avregistreras och avföras från kommunens
konstsamling.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2016-04-06 § 61
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-18
Protokollsutdrag kulturnämnden 2014-11-12 § 165 och tj.skr. 2014-10-29
Protokollsutdrag kulturnämnden 2010-10-20 § 116 och tj.skr. 2010-10-20
Förslag till kultur-och fritidnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att mosaikverket Främmande Strand av
Folke Eriksson avregistreras och avförs ur kultur- och fritidsförvaltningens
konstregister samt att förvaltningen ges i uppdrag att ombesörja den praktiska
hanteringen vad gäller utflyttning av konstverket från lokalerna i Hovslätt.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att mosaikverket Främmande Strand av
Folke Eriksson avregistreras och avförs ur kultur- och fritidsförvaltningens
konstregister samt att förvaltningen ges i uppdrag att ombesörja den praktiska
hanteringen vad gäller utflyttning av konstverket från lokalerna i Hovslätt.

-

Utdragsbestyrkande
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2017-03-16

Beslutet expedieras till.Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, avdelning kvalité och utveckling,
kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef, kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Sahiberg, utvecklingsingenjör, avdelningen idrott och förening, kulturoch fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur- och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Ny basutställning i Tändsticksmuseet
KFN/2017:131 861
Sammanfattning
Den nuvarande basutställningen i Tändsticksmuseet är från år 1994 och håller
på att bli föråldrad. För att utveckla museets verksamhet till att fylla dagens
krav på tillgänglighet, pedagogiska aktiviteter och modem teknologi vill
museet bygga om sin basutställning. För aft detta ska vara möjligt behöver en
förstudie göras, som tar fram vilka lösningar som behövs samt vilken
kostnaden för dem skulle vara.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-22
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag aft
genomföra en förstudie som syftar till aft ta fram ett förslag till en ny
basutställning för Tändsticksmuseet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-03-07.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft ge kultur- och fritidsförvaltningen i
uppdrag aft genomföra en förstudie som syftar till aft ta fram ett förslag till en
ny basutställning för Tändsticksmuseet.

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Intendenten vid Tändsticksmuseet
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet och utveckling

Utdragsbestyrkande

27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16
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§ 48
Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2017:63 027

1) Funk i 4 D 2017-05-23-2017-05-24
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den som vill i kultur- och
fritidsnämnden får delta. Eber Fransson (S) och Peter Jutterström (M) anmäler
sig under sammanträdet.

-

2) Naturforum 2017-04-27

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Björn Johansson (M), Simon Löfgren
(Kl)) och Eber Fransson (S) och 011e Hall (MP) deltar.

-

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor

1) Henrik Andersson (S) ställer en fråga kring förloppet kring Huskvarna
bibliotek.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Tf kultur- och fritidsdirektör Mazar Alij evski besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

2) Henrik Andersson (S) ställer en fråga kring nuläget med den planerade
byggnationen av Huskvarna Sporthall.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Avdelningschef idrott och förening Martin Petersson Dahl besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

3) Peter Jutterström (M) framför en förfrågan om någon i kultur- och
fritidsnämnden önskar ingå i sällskapet Alf Henrikssons styrelse.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förfrågan är framförd.

-

4) Peter Jutterström (M) ställer en fråga kring nuläget med kultur- och
fritidsförvaltningens flytt till nya lokaler.

Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-16

JÖNKÖPINGS KOMA"
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Administrativa chefen Anna-Gun Grännö besvarar frågan.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan är besvarad.

-

Utdragsbestyrkande
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