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Plats och tid

Sanda Utbildningscentrum kl 13:15-15:50

Beslutande

Peter Jutterström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (1(D)
Karin Hannus (KD)
Carl Johan Stillström (C)

Övriga närvarande
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011e Hall (Mp)
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Anna-Gun Grännö, administrativ chef
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utveckling

Utses att justera

Bengt Edh (5)
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59. Share Music-Ansökan om bidrag 2016
60. Huskvarna Stadshus, Madängen Konstnärlig gestaltning
61. Nedmonterat mosaikverk från Kungsängsskolan
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§48

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragslista
godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande föredragslista

-

Utdragsbestyrkande

iL
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all
Informationsärende

Gymnasie-och Grundskolechef Sanda Utbildningscentrum Ulf Andersson
och rektor Carin Rosjö informerar om skolan. Kultur- och fritidsnämnden
erbjöds en rundtur i lokalerna.
Eva Gunnarsson informerar om projektet sommarskola.
Eva Gunnarsson informerar om hur delar av skrivningar för nytt
bidragsystem fortskrider.
Martin Peterson- Dahl informerar om avtal J-södra.

-

-

-

-

Karin Semberg informerar om Smålands ridsport Stockholm 26-27 april.

-

Ulla Huitberg (Mp) informerar om Dansens utveckling- Dansseminarie 29
april.

-

Redovisning från förrättningar, kurser och konferenser
Peter Jutterström (M) har haft möte med Husqvama FF om Smedbyprojektet
samt deltagit i invigning för IK-Hakarpspojkamas anläggning. Han har träffat
Idrottsalliansen och deltagit i Kulturting. Han har haft möte med styrgrupp
kommunala funktionshindergruppen samt besökt Träffpunkt IDA mässan i
Göteborg. Han har även besökt föreningen Musik & Teatervänner.

Mattias Oscarsson (KD), Mikael Rydberg (5) och Ann-Marie Helmersson (5)
har deltagit i Träffpunkt IDA mässan i Göteborg.
Ulla Hultberg (Mp), Carl Johan Stillström (C) och Eber Fransson (S) har
deltagit i Kulturting.

Utdragsbestyrkande

..
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§ 50

Eventuella föredragningar

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga föredragningarna till
handlingarna.

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§51

Meddelande
Henrik Andersson (S) ställer en fråga angående rörande ansökan Konst händer
på Råslätt och Öxnehaga.
Karin Semberg besvarar frågan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att frågan ska anses besvarad samt att
förteckningen över meddelanden 2016-02-24-2016-03-18 läggs till
handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad samt att
lägga förteckningen över meddelanden 2016-02-24-2016-03-18 till
handlingarna.

-

vs ~idn

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-04-06

§ 52

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016-02-24-2016-03-18 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckningen över
delegationsbeslut 2016-02-24-2016-03-18.

-

terande7n

Utdragsbestyrkande
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§ 53

1K Hakarpspojkarna- Ansökan om bidrag 2016
KFNI2016:61 805

Sammanfattning
1K Hakarpspojkarna har sedan 2008 anordnat friskvårdsprojektet hittaut.nu i
Jönköpings kommun. Projektet riktar sig till kommuninvånare, skolor och
funktionsnedsatta och innebär att deltagarna ska leta upp utplacerade stationer,
så kallade checkpoints. Hitta ut,nu syftar till att locka fler till att börja
motionera och upptäcka naturen. Projektet främjar folkhälsan.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09
1K Hakarpspojkarna med ansökan om stimulansbidrag 2016-01-14
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att 1K Hakarpspojkarna beviljas ett
stimulansbidrag på 30 tkr, badbilj etter till ett värde av 20 tkr samt
151(r/registrerad deltagare upp till 45 tkr totalt högst 95tkr för
friskvårdsproj ektet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande 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 30 tkr, badbilj etter till ett värde av 20 tkr samt
151r/registrerad deltagare upp till 45 tkr totalt högst 95th för
friskvårdsproj ektet.

-

Beslutet expedieras till:
Sökande
Carina Karlzon, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Lisa Bergström, samordnare för friluftsliv, kultur- och fritidsförvaltningen
Anna- Gun Grärmö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Lokalförsörjningsplan 2016-2030
KFN2O15:700 Oil
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetslokaler kännetecknas av en långsiktig
planerings- och nytt] andehorisont. En lokalförsörjningsplan som gäller åren
2016-2030 har utarbetats för att underlätta prioriteringar kring ny- och
ombyggnationer för verksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10
Lokalförsörjningsplan 2016-2030
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-09-03 § 130
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-11
Uppdragsbeskrivning
Förstudie bad i Jönköping (skickas digitalt)
Översyn av lokalförutsättningarna vid Jönköpings kommuns föreningar med
ridskola
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner LokafÖrsörjningsplan 2016-2030.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och Mp:s yrkande att uttrycket John Bauers
kultur- och naturhus inte används utan att planen istället uttrycker ett behov av
en fysiskt samlande plats för friluftsaktiviteter utan att ta ställning för plats
eller namn. Yrkandet innefattar även en omformulering angående eventuell
flytt av bibliotek till mer centrat belägna lokaler till en mer allmän formulering.
Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Henrik Andersson (5) framfördda
yrkande respektive föreliggande förslag och finner det förstnämnda antaget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Loka ifö rsörjningsplan
2016-2030 med yrkade ändringar.

-

Justerandes igy

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.Ledningsgruppen, kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Sahiberg, utvecklingsingenjör, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Peterson-Dahl, avdelningschef anläggning, kultur- och
fritidsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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§55

Medborgarförslag om utbyggnad av Jönköping skatepark 011iewood
KFN/2015:166 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående
utbyggnad av skateparken 011iwood. Kommunfullmäktige har 2015-01-29
överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-09
Medborgarförslag 2015-01-05 angående utbyggnad av 011iwood Jönköpings
Skatepark.
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-01-29 § 4
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget 2015-01-05 angående
utbyggnad av Jönköpings skatepark 011iwood.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 2015-01-05
angående utbyggnad av Jönköpings skatepark 011iwood

-

Beslutet expedieras till:
Sökande
Martin Peterson-Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Mazar Alij evski, avdelningschef ung fritid, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Utegym och övertagande av hinderbana på Rosenlund
KFN/2016:307 829
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att utreda lämplig placering för en hinderbana, samt att ta fram en
kostnadskalkyl (se kultur- och fritidsnämndens sammanträdes protokoll 201509-17 § 140). En mindre utredning av lämpliga placeringar har gjorts och
förvaltningens förslag är att Hv71 :s hinderbana på Rosenlund ska övergå i
kommunal regi.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2016-03-10 med bilaga 1, 2
och 3.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-31.
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdes protokoll 2015-09-17 § 140
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Hv71:s hinderbana på Rosenlund
övertas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hinderbanan rustas upp och
kompletteras med ett utegym.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Hv71:s hinderbana på Rosenlund
övertas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hinderbanan rustas upp och
kompletteras med ett utegym.

-

-

Beslutet expedieras till:
Martin Peterson Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Hv71

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Detaljplan Örlogsmannen 5 och östen 2 mfl, Jönköpings kommun
KFN!2016:177 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret uppmanar kultur- och fritidsnämnden att lämna
yttrande på förslag till detaljplan för Örlogsmannen 5 och Osten 2 m fl
Skeppsbron, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-08
Stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Örlogsmannen 5 och Östen
2 mfl Skeppsbron, Jönköpings kommun (skickas endast digitalt)
Roddbana-skiss
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att som remissyttrande ge stöd till
förslaget med följande synpunkter;
1. Kultur- och fritidsnämnden betonar behovet av en kulturell mötesplats i
området.
2. Kultur- och fritidsnämnden anser att grönområden bör tas i beaktande i
enlighet med kultur-och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-0308.
Kulturoch fritidsnämnden föreslår att södra strandkanten utformas på
3.
ett sätt som gynnar kommunens roddbanor, vilket innebär att en 60
meter lång kanal skapas för att möjliggöra en av befintliga banor når
distansen 2000 meter samt att strandkanten anpassas med bryggor.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att som remissyttrande ge stöd till
förslaget med följande synpunkter;
1. Kultur- och fritidsnämnden betonar behovet av en kulturell mötesplats i
området.
Kulturoch fritidsnämnden anser att grönområden bör tas i beaktande i
2.
enlighet med kultur-och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-0308.

-

Justerandn

Utdragsbestyrkande
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3. Kultur- och fritidsnämnden fESreslår att södra strandkanten utformas på
ett sätt som gynnar kommunens roddbanor, vilket innebär att en 60
meter lång kanal skapas för att möjliggöra en av befintliga banor når
distansen 2000 meter samt att strandkanten anpassas med bryggor.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden
Lisa Bergström, samordnare friluftsliv, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Petersson-Dahl-avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkancle

Justerande.Ør
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§58

Stadsmiljöprograni 2016
KFN/2016:283 219

Sammanfattning
Jönköping kommun presenterar ett stadsmiljöprogram 2016.
Stadsmilj öprogrammet omfattar samtliga områden i kommunen som är allmän
platsmark. Stadsmiljöprogranimet innehåller flera fördjupningar. Kultur och
fritidsnämnen har möjlighet att inkomma med yttrande över programmet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-10
Skrivelse Tyck till om nytt stadsmiljöpro gram
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra emot stadsmiljöprogrammet
2016 förutom; kultur- och fritidsnämnden anser att kompetenser såsom
stadsarkitekt och stadsantikvarie är viktiga funktioner för skapandet av en
sammanhållen stadsbild.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) framför S och Mp:s yrkande att följande tillägg görs.
Kultur- och fritidsnämnden anser att allmänheten bör involveras i arbetet med
stadsmilj öplanen.
Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Henrik Andersson (5)
framfördayrkande respektive föreliggande förslag och finner det förstnämnda
antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden har inget
att erinra emot stadsmilj öprogrammet 2016 förutom; kultur- och
fritidsnämnden anser att kompetenser såsom stadsarkitekt och stadsantikvarie
är viktiga funktioner för skapandet av en sammanhållen stadsbild.
Kultur- och fritidsnämnden anser att allmänheten bör involveras i arbetet
med stadsmilj öplanen.

-

-

Justerandes

I

Utdragsbestyrkande

16

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-06

Beslutet expedieras till:
Jenny Larsson, projektledare för stadsutveckling, Jönköpings kommun
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Share Musics-Ansökan om bidrag 2016
KFN/2015:943 805
Sammanfattning
Share Music ansöker om verksamhetsbidrag på 100 tkr för 2016. I ansökan
anges att Share Music Sweden är en internationell kulturorganisation som
skapar innovativ scenkonst Under 2016/2017 kommer Share Music att i
Jönköpings kommun bland annat arbeta med olika projekt, kurser och
workshops samt vara en resurs för olika lokala aktörer.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-22.
Bilaga: Kopia på Share Musics ansökan om verksamhetsbidrag med budget för
2016. Verksamhetsberättelse 2014, balans- och resultaträkning 2014, verksamhetsplan samt stadgar.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Share Music beviljas ett stöd på 100
tkr för verksamhet 2016.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
80 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidragsbeloppet kan komma att ändras
om intentioner och genomförande inte överensstämmer med projektansökan.
Stödet belastar kultur- och fritidsnämndens utvecklingsanslag som uppgår till
lmkr.

-

-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.

Justerandesgn

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Share Music beviljas ett stöd på 100
tkr för verksamhet 2016.
Vid alla informations-, försäljnings-, och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs "Med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen."
Redovisning med verksamhetsberättelse och bokslut ska vara kultur- och
fritidsnämndens diarium tillhanda senast 2017-02-26.
Följande mätetal ska lämnas i samband med redovisning: antal
arrangemang/år, könsuppdelad besöksstatistik vid kulturarrangemang per år
(för barn, ungdom och vuxna), antal samarbetspartners per år.
80 tkr utbetalas i förskott, resterande del utbetalas efter inkommen
redovisning.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidragsbeloppet kan komma att ändras
om intentioner och genomförande inte överensstämmer med projektansökan.
Stödet belastar kultur- och fritidsnämndens utvecklingsanslag som uppgår till
lmkr.
-

-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till.Share Music, Sophia Alexandersson, verksamhetschef & konstnärlig ledare
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare (huvudansvarig),
kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Huskvarna Stadshus, Madängen Huskvarna- Konstnärlig
gestaltning
KFN/2015:727 866

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till två skissförslag med
konstnärlig gestaltning av Huskvarna Stadshus, Madängen Huskvarna.
Förslagen är utarbetade av konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas
Nordström samt Lena Ignestam och Carina Zunino.
Beslutsunderlag
Skissförslag från konstnärema(se bilder). Förslagen ställs ut i samband med
kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-04-06.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14.

Yttrande från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga gestaltningsgruppbilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. (till
nämnden)
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden ger konstnärerna Annika Oskarsson och Thomas
Nordström i uppdrag att genomföra sitt förslag Utblickar och insikter.
Kultur- och fritidsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att konstnärerna Annika Oskarsson och
Thomas Nordström i uppdrag att genomföra sitt förslag Utblickar och insikter.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Konstnärerna

Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Tekniska kontoret
Justerands sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Nedmonterat mosaikkostverk från Kungsängssko1anHaflteriflg
KFNI2016:336 865

Sammanfattning
Konstverket Främmande Strand är ett mosaikkonstverk från 1964 av
konstnären Folke Eriksson. Det förvaras sedan 2010 nedmonterad i källaren på
Bäckadalsgymnasiet. Bäckadalsgymnasiet önskar tömma lokalen med
anledning av att en ventilationsanläggning ska installeras där. Försök att hitta
alternativa placeringar för konstverket under perioden 2011-2015 har inte gett
resultat.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-18
Kulturnämndens protokoll 2010-10-20 § 116
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-10-20
Kulturnämndens protokoll 2014-11-12 § 165
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-29
Skrivelse från Jönköping läns museum, konserveringsrapport
Bild på konstverket.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att mosaikverket Främmande Strand av
Folke Eriksson avregistreras ur kultur- och fritidsförvaltningens konstregister
samt att förvaltningen ges i uppdrag att ombesörja den praktiska hanteringen
vad gäller utflyttning av konstverket ur Bäckadalsskolans lokaler.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson yrkar att Peter Jutterström (M), Karin Hannus (KID) och
Henrik Andersson (S) får i uppdrag att ombesörja en placering av mosaikverket
Främmande Strand samt informera om resultatet i kommande nämnd.
Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Henrik Andersson (5) yrkande
respektive föreliggande förslag och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Peter Jutterström (M), Karin Hannus
(KID) och Henrik Andersson (5) får i uppdrag att ombesörja en placering av
mosaikverket Främmande Strand samt informera om resultatet i kommande
nämnd.

-

Justerand9s sign

I

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen.

Justerandes sign

-

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Uppdrag och medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden 2016
avseende 2015- Redovisning
KFN/2016:320 809
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska
förvaltningarna redovisa samtliga avslutade och pågående ärenden/uppdrag
från kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Redovisningen ska
innefatta uppgifter om de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. Ett
exemplar av redovisningen ska lämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-11
Skrivelse från diariet 2016-02-08
Bilaga; redovisning ärenden 2015
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Redovisning uppdrag och medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden 2016
avseende 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att redovisning uppdrag och
medborgarförslag kultur- och fritidsnämnden 2016 avseende 2015 godkänns
och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium

I Utdragsbestyrkande
/./
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§ 63

Sommarlovsaktiviteter
KFN/2016:319 804
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna kultur- och
fritidsförvaltningens medverkan i projektet sommarlovsaktiviteter.
Beslutsunderlag
Kultur-och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-11
Bilaga Information Sommarskola och sommarlovsaktiviteter 2016-ett
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
Regeringsbeslut 2016-01-21 Socialdepartementet
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner projektet sommarlovsaktiviteter med
förutsättning att statligt bidrag om ca 2,5 mnkr rekvireras från
Socialdepartementet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna projektet
sommarlovsaktiviteter med förutsättning att statligt bidrag om ca 2,5 mnkr
rekvireras från Socialdepartementet.

-

Beslutet expedieras till:
Eva Gunnarsson, avdelningschef utveckling, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun-Remiss
KFN/2016:252 809
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta förslag till reviderat alkoholoch drogpolitiskt program för Jönköpings kommun. Ett förslag har utarbetats
av stadskontoret. Kultur- och fritidsnämnden har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget senast 2016-04-21.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-08
Synpunkter på förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för
Jönköpings kommun- remiss.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings
kommun tillstyrks med beaktande av förslaget till formuleringen; Uppmuntra
föreningar med verksamhet för barn och ungdomar att aktivt arbeta fram
alkohol- och drogpolicys samt erbjuda stimulansbidrag till de föreningar som
implementerar den i barn- och ungdomsverksamhet. Dessutom skall
föreningarnas betydelse i det alkohol- och drogförebyggande arbetet lyftas
fram och tydliggöras.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förslag till reviderat alkohol- och
drogpolitiskt program för Jönköpings kommun tillstyrks med beaktande av
förslaget till formuleringen; Uppmuntra föreningar med verksamhet för barn
och ungdomar att aktivt arbeta fram alkohol- och drogpolicys samt erbjuda
stimulansbidrag till de föreningar som implementerar den i barn- och
ungdomsverksamhet. Dessutom skallföreningarnas betydelse i det alkoholoch drogförebyggande arbetet lyftas fram och tydliggöras.

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Lill Granath, samordnare folkhälsa, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Förslag till Investeringsplan 2017-2021 kultur- och fritidsnämndens
verksamheter
KFNI2016:344 049
Sammanfattning
Kultur-och fritidsnämndens förslag utgår från beslutad VIP 2016-2018. Några
projekt har kostnadsberäknats på nytt efter förändrade förutsättningar.
Förslaget innehåller dessutom några nya investeringsanslag med anledning av
reinvesteringsbehov, det vill säga avskrivna objekt av tidigare genomförda
investeringar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-21
Kultur-och fritidsnämndens förslag till investeringsplan 2017-2021
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2017-2021
för kultur- och fritidsnämnden.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
S och MP deltar inte i beslutet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna investeringsplan 2017-2021
för kultur- och fritidsnämnden.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontorets ekonomiavdelning
Anna-Gun Grännö, administrativ chef kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen.

Justerandesigi

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Begäran om uttag ur resultatfond
KFN12016:345 049
Sammanfattning
Med anledning av det ansträngda ekonomiska läge som kommunen står inför
till kommande år, önskar kultur- och fritidsnämnden genomföra en prioriterad
och nödvändig åtgärd redan 2016. Förslaget innebär att 10 nm1a lyfts ur kulturoch fritidsnämndens resultatfond. Efter detta uttag återstår 5,1 mnkr i fonden.
De uttagna medlen om 10 mnkr föreslås användas som riktat föreningsstöd för
att byta ut kvicksilverarmaturer vid kommunens föreningsdrivna elljusspår.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-22
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära till kommunstyrelsen att uttag
ur resultatfond om 10 mnkr godkänns.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-03-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag samt omdelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att begära till kommunstyrelsen att uttag
ur resultatfond om 10 mnkr godkänns.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontorets ekonomiavdelning
Anna- Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen.

Justeran4 sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas.

Utdragsbestyrkande
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