JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Huskvarna Stadshus, kl. 13:15 —16.40

Beslutande

Peter Jutterström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (KD)- kl 16.25
Karin Hannus (1(D)- kl. 16:15
Carl Johan Stillström. (C)
Catrine Schander Ljungquist beslutande § 47
(ersätter Mattias Oscarsson)
Niclas Strandman (L) beslutande §47
(ersätter Karin Hannus)

Övriga närvarande

Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Annika Johansson (S), beslutande §32
Ulla Hultb erg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Martin Petersson Dahl, avdelningschef
anläggning
Eva Gunnarsson, avdelningschef utveckling
Mazar Alijevski, avdelningschef ung fritid
Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek
Susan Bolgar, avdelningschef
kulturproduktion
Kari Ruokola, kulturutvecklare
Anna Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Ann-Marie Helmersson (S)

Justeringens plats och tid

Huskvarna Stadshus

Paragrafer §22- 29, 32-35 ,37 40-47

Underskrifter Sekreterare
Anna Johaurson
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Ordförande
Peter Juttersfr
Justerande

/
Ann-Marie Hehnersson

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

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-09

Datum för anslags uppsättande 2016-03-22

Datum för anslags nedtagande 2016-04-12

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Huskvarna Stadshus
Underskrift

Namnförtydligande

Justernues gippi

Eva-Karin Andén Dahlgren

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-03-09

Plats och tid

Wilhelm Thamsalen, Huskvarna Stadshus, kl. 13:15 —16.40

Beslutande

Peter Jutterström (M)
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Mattias Oscarsson (KD)- kl 16.25
Karin Hannus (KD)- kl. 16:15
Carl Johan Stillström (C)
Catrine Schander Ljungquist beslutande §
47 (ersätter Mattias Oscarsson)
Niclas Strandman (L) beslutande §47
(ersätter Karin Hannus)

Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Huitberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD)
Annika Johansson (5), beslutande §32

Övriga närvarande

Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Martin Petersson Dahl, avdelningschef
anläggning
Eva Gunnarsson, avdelningschef utveckling
Mazar Alijevski, avdelningschef ung fritid
Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek
Susan Bolgar, avdelningschef
kulturproduktion
Anna Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Huskvarna Stadshus

Paragrafer § 30-31, 36, 38-39

Underskrifter Sekreterare

Anna
Ordförande

Peter)uttcrstrm
Justerande

Omdelbar iusteri

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

Kultur- och fritidsnämnden (3 0-31, 36, 38-39)

Sammanträdesdatum

2016-03-09
Datum för anslags nedtagande
2016-04-06

Datum för anslags uppsättande 2016-03-16

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsfdrvaltningen, Huskvarna Stadshus
Underskrift
Namnförtydligande

Justerancletgn
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Eva-Karin Andén Dahlgren
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JÖNKÖPINGS KOMIvIIJN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

Innehåll
22. Eventuell justering av dagordningen
23, Informationer
24. Meddelanden
25. Delegationsbeslut
26. Medborgarförslag om gemensam anläggning för
motorsport
27. Detaljplan för Månsarp 1.186 mfl.
28. Jönköpings fotbollsarena-Lokalprogram
29. Sporthall Gymnastikhall-Huskvama
30. Rocksjöstadion, Jönköping-Konstnärlig gestaltning
31. Flahultsskolan hus 2, Norrahammar-Konstnärlig gestaltning
32. Österängens konsthall-Ansökan om bidrag 2016
33. Kulturstipendier 2016
34. Nationaldagsfirande 2016
35 Motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet
till förfogande för föreningar-Remiss 2015-08-24
36. Ett samhälle för alla-Program för funktionshinderpolitiken
Remiss
37. Godkännande av cykel i motionsspår 11<1 Hakarpspojkama
38. Handlingsplan för jämställdhet
39. Integrationsrapport 2015
40. Trivselregler för badanläggningar-Revidering
41. Bibliotek-Byte av datasystem
42. Framtidens bokning-och bidragssystem för kulturoch fritidsverksamhet- Upphandlingsmaterial
43. Verksamhetsplan 2016
44. Förrättningar, kurser och konferenser
45. Val av kultur- och fritidsnämndens representant i
kommunala rådet- funktionshinderfrågor
46. Hyressättning av Stadsparksvallen för Jönköping södra IF
47. Övriga frågor
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

§22
Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström yrkar att föreliggande föredragslista med följande
ändringar godkänns.
Ärende 27 Val till kommunala rådet-funktionshinderfrågor tillkommer.
Ärende 28 Hyressättning av Stadsparksvallen för Jönköping södra IF
tillkommer.
Ärende 29 Övriga frågor.

-

-

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande
föredragslista med följande ändring
-

Ärende 27 Val till kommunala rådet-funktionshinderfrågor tillkommer.
Ärende 28 Hyressättning av Stadsparksvallen för Jönköping södra IF
tillkommer.
Ärende 29 Övriga frågor.

-

-

-

Justerandes sigti

/

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 23

Informationer

Martin Petersson-Dahl informerar om nybyggnation A-hall Idrottshuset,
upprustning av Stadsparksvallen samt Jönköpings fotbollsarena på Jordbro.
Han besvarade frågor ställda av den socialdemokratiska gruppen angående
ärende 8 och ärende 28.
Ordförande Peter Jutterström (M) hälsar Anna-Gun Grännö välkommen till
kultur- och fritidsförvaltningen som administrativ chef.
Anna-Gun Grännö informerar om intembudgeten och om månadsrapportfebruari 2016.
Kari Ruokola informerar om kulturplan 2017-2029.
Eva Gunnarsson informerar om hur delar av sknivningarna för nytt
bidragssystem till föreningar fortskrider.
Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser
Ordförande Peter Jutterström (M) har deltagit i Erfarenhetskonferens 4-5
februari i Stockholm samt besökt litteraturfestivalen SmåLit. Han har varit
delaktig i ett möte angående höghastighetståg och träffat Jönköping city
angående Musikhjälpen. Han har haft ett möte med Idrottsalliansen och besökt
föreningen Teaterstickorna. Han har träffat representanter för Penselfestivalen i
Bankeryd. Han har även hållit välkomsttal på evenemangets Årets bild.

Ewa Swedberg (S) besökte Österängs konsthall och evenemanget Årets bild.
Hon har även besökt utbyteskonstnärs "Öppet hus" i Smedbyn.
Carl-Johan Stillström (C) har deltagit i invigningen av den konstnärliga
utsmyckningen av Barnalps förskola.
Eber Fransson (5) har deltagit i Erfarenhetskonferensen 4-5 februari i
Stockholm.

Justera1eS5n

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMIMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 24

Meddelanden

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden
2016-01-23-2016-02-23 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att lägga förteckningen över meddelanden
2016-01-23-2016-02-23 till handlingarna.

Justeranssin

/.

IJtdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 25

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över
delegationsbeslut 2016 -01-23-2016-02-23 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckningen över
delegationsbeslut 2016-01-23-2016-02-23.

-

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 26

Medborgarförslag om gemensam anläggning for motorsport
KIFNI2016:89 829

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att besvara uppdraget från
kommunfullmäktige. (se kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-09 § 196).
Uppdraget innefattar att i samverkan med berörda nämnder inventera områden
och föreslå en lämplig plats för lokalisering av ljudmässigt störande sporter. I
uppdraget ingår även att ta fram en redo görense för ekonomiska konsekvenser
av en samlokalisering av de berörda sporterna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Fritidsnämndens protokoll 2014-02-20 § 25
Fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2014-01-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-09 § 196
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om en gemensam
anläggning för motorsport på grund av avsaknad av lämplig mark för
ändamålet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att nämnden beslutar enligt kultur- och
fritidsförvaltningens förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämnden vill
lyfta frågan till länsnivå för vidare beredning.
Henrik Andersson (S) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på eget yrkande respektive
föreliggande förslag och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden avslår
medborgarförslaget om en gemensam anläggning för motorsport på grund
av avsaknad av lämplig mark för ändamålet, men vill lyfta frågan till
länsnivå för vidare beredning.
-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Sökande
rand9si h
,

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

§

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

27

Detaljplan för Månsarp 1:186 mfl.
KFN/2016:77 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret uppmanar kultur- och fritidsnämnden att lämna
yttrande på förslag till detaljplan för Månsarp 1:186 mfl, Jönköpings kommun.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02
Stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Månsarp 1: 186 mfl.
(Skickas endast digata1t
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget till detaljplan
för Månsarp 1:186 mfl. i Jönköpings kommun.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

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 kultur- och fritidsnämnden har inget
att erinra mot förslaget till detaljplan för Månsarp 1:186 mfl. i Jönköpings
kommun.
-

Beslutet expedieras till.
Stadsbyggnadsnämnden
Martin Peterson-Dahl, avdelningschef anläggning, kultur- och
fritidsförvaltningen

ndogsi
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 28

Jönköpings fotbollsarena-Lokalprogram
KFN!2016:118 826
Sammanfattning
En ny fotbollsarena planeras på Jordbroområdet. Den ska byggas i enlighet
med Svenska fotbollsförbundets krav för allsvenskt spel samt UEFA:s krav för
en kategori 3-arena. Arenan ska bli en ikonbyggnad för staden, vilket ställer
stora krav på arkitektonisk utformning och design. Med anledning av
planeringen av fotbollsarenan har ett lokalprogram- tagits fram. Kultur- och
fritidsnämnden har att ta ställning till förslag till Lokalprogram- Jönköpings
fotbollsarena.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09.
Loka ipro gram- Jönköpingsfotbollsarena.
Arenajämförelse
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Lokalprogram~ Jönköpngs
fotbollsarena.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

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 Loka ipro gramJönköpingsfotbollsarena.
-

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

Juster essign
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Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§ 29

Sporthall Gymnastikhall Huskvarna
KFN/2015:85 809
-

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare totalt blivit tilldelade 34 mnkr varav 30
mrikr har använts till nybyggnation av sporthall med gymnastikdel och
resterande fyra miljoner är hänförliga till finansiering av inventarier. Enligt
tekniska nämndens kostnadsberäkning görs bedömningen att ytterligare tio
mnkr kommer aft krävas för att färdigställa sporthallen.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-12
Kultur- och fritidsnämndens sammansträdesprotokoll 2015-10-22 § 158
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-02.
Ritningar sporthallen
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Att kultur- och fritidsnämnden beviljas ytterligare investeringsanslag om tio
mnkr till förfogande i syfte att slutföra nybyggnationen av sporthall med
gymnastikdel i Huskvarna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) anser aft det är bra aft
Huskvarna idrottsförening får en funktionsduglig idrottshall aft utöva sina
verksamheter i. Vi anser dock att den borgerliga minoritetens innehavande av
ärendet varit bristfitlligt. I dialog med idrottsalliansen har samma minoritet
under tidigare mandatperiod utlovat aft prioritera en friidrottsarena i
kommunen, en arena som nu fått stå tillbaka till förmån för Huskvarna
Sporthall. Orsaken till arenas framskjutna behandling var aft en extern finansiär
utlovades. En extern finansiär som sedan drog sig ur. Vi ser nu en kostnad för
byggnationen som är väsentligt dyrare än den av borgerlig minoritet i VIP
fastlagda. Det vore önskvärt aft överenskommelser med föreningslivet hålls
och aft framtida kostnadsbedömningar görs med noggrannhet.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Aft kultur- och fritidsnämnden beviljas ytterligare investeringsanslag om
tio mnkr till förfogande i syfte att slutföra nybyggnationen av sporthall med
gymnastikdel i Huskvarna.

-

Reservationer
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (Mp) reserverar sig till förmån för det
egna förslaget.

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Martin Pettersson Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

§30
Rocksjöstadion, Jönköping- Konstnärlig gestaltning
KFN/2015:725 866
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnänmen har att ta ställning till tre skissförslag med
konstnärlig gestaltning av Rocksjöstadion, Jönköping. Förslagen är utarbetade
av konstnärerna Robert Hais, Fredrik Norén och konstnärsgruppen Raketa.
Beslutsunderlag
Skissförslag från Robert Hais, Fredrik Norén och konstnärsgruppen Raketa (se
bilder). Förslagen ställs ut i samband med kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2016-03-09.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01.
Yttrande från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga gestaltningsgruppbilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden ger konstnär Robert Hais i uppdrag att genomföra
sitt förslag" Temporary Images".
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BERANDLING
Yrkanden
Ordförande 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 ge konstnär Robert Hais i uppdrag
att genomföra sitt förslag " Temporary Images".
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Konstnärerna
Robert Hais
Fredrik Norén
Konstnärskollektivet Raketa
Jenny Larsson, Stadsbyggnadskontoret
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerand 9 s)gn
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§31

Flahultsskolan hus 2, Norrahammar- Konstnärlig gestaltning
KFNI2015:726 866
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnen har att ta ställning till tre skissförslag med
konstnärlig gestaltning av hus 2 Flahultsskolan, Norrahammar. Förslagen är
utarbetade av konstnärerna Melissa Henderson, Charlotte Bakos och Malm
Petersson.
Beslutsunderlag
Skissförslag från Melissa Henderson, Charlotte Bakos och Malin Petersson. (se
bilder) Förslagen ställs ut i samband med kultur- och fritidsnämndens
sammanträde 2016-03-09.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01.
Yttrande från kultur- och fritidsnämndens konstnärliga gestaltningsgrupp 201601-12- bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ger konstnär Melissa Henderson i uppdrag att
genomföra förslaget nats Cooking? Uppdraget sker i samråd med kulturoch fritidsförvaltningen och representanter för Flahultsskolan.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande 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 ge konstnär Melissa Henderson i
uppdrag att genomföra förslaget What's Cooking? Uppdraget sker i samråd
med kultur- och fritidsförvaltningen och representanter för Flahults skola
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Konstnärerna: Melissa Henderson, Charlotte Bakos, Malin Petersson
Andreas Holm, bitr. rektor Flahultsskolan
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Justeraid

I
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§ 32

Österängens konsthall- Ansökan om bidrag 2016
KFN/2015:886 805
Sammanfattning
Föreningen Österängens konsthall ansöker om bidrag på 250 tkr för etapp 2,
2016. För 2015 har kultur- och fritidsnämnden beviljat Föreningen Österängens
konsthall 50 tkr från utvecklingsanslaget.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-15.
Bilaga: Kopia på Österängens konsthalls ansökan om projektbidrag för etapp 2
2016, samt budget för etapp 2.
Österängens Konsthalls årsberättelse 2015
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-09-03 § 121
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsförvaltningen beslutar att Österängens konsthall beviljas ett
stöd på 250 tkr för etapp 2, 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.
200 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.

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

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

Justerandes sign

/
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-03-09

Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Annika Johansson (S) ersätter som beslutande i ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Österängens konsthall beviljas ett
stöd på 250 tkr för etapp 2, 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.
200 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.
-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Österängens konsthall, Johanna Linder, ordförande
Karin Semberg, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef, kulturproduktion, handläggare (huvudansvarig),
kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

sign

/

Utdragsbestyrkande
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§33

Kulturstipendier 2016
KFN/2016:105 867
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Stipendierna delas
ut av kultumämndens 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 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05.
Bilaga: Regler för kulturstipendier
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden utser en arbetsgrupp med två representanter för
beredning av ärendet kulturstipendier 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar aft Peter Jutterström ska ingå i
arbetsgruppen för beredning av ärendet kulturstipendier 2016.
Henrik Andersson (5) yrkar att Ulla Hultberg (Mp) ska ingå i arbetsgruppen för
beredning av ärendet kulturstipendier 2016.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp med Peter
Jutterström (M) och Ulla Hultberg (Mp) för beredning av ärendet
kulturstipendier 2016.

-

Beslutet expedieras till:
Kultur- oc 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

Justerandes sign

IJtdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-03-09

§ 34

Nationaldagsfirande 2016
KFN/2015:1017 861

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till vilken talare som ska få
uppdraget att hålla tal till firandet av Sveriges nationaldag. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade aft kulturskolan får i uppdrag aft arrangera
nationaldagsfirandet 2016 i Rådhusparken för en ersättning om 100 tkr. (se
kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-02-03 § 8).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-05
Bilaga: Tidigare talare 1971-2015
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-02-03 § 8
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag aft tillfråga talare, av kultur- och fritidsnämnden beslutad ordning, till
firandet av Sveriges nationaldag den 6juni 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCR FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (5) yrkar aft kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att
tillfråga en talare till firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni 2016 enligt
förslaget samt aft talarens identitet ska avslöj as för allmänheten vid ett senare
tillfälle.
Peter Jufterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Henrik Anderssons yrkande
respektive föreliggande förslag och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att tillfråga talare, av kultur- och fritidsnämnden beslutad ordning,
till firandet av Sveriges nationaldag den 6juni 2016 samt aft talarens
identitet ska avslöjas för allmänheten vid ett senare tillfälle.
-

Juster 9des sn

Utdragsbestyrkande
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2016-03-09

Beslutet expedieras till:
Kari Ruoko1a kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolan

Justerandessgn

Utdragsbestyrkande
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§35

Motion om att ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för
föreningar- Remiss 2015-08-24
KFN!2015:721 809
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett om ett remissvar från kultur- och fritidsnämnden på
en motion från Gabriella Sjöberg (S), Gabriel Marko (S) och Henrik Andersson
(S) angående aft ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för
föreningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09.
Motion om aft ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för
föreningar- Remiss 2015-08-24.
Tekniska nämndens sammanträdesprotokoll 2015-09-15 § 178
Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2015-08-20 § 299
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas till
kommunstyrelsen som svar på motionen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionärernas förslag aft
ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för föreningar.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till aft tillgängliggöra tomma
lokaler som är underställda kultur- och fritidsnämnden för tillfälliga lån.
Övriga lokaler som är underställda tekniska nämnden saknar kultur- och
fritidsnämnden förfogande över.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till aft hitta en rimlig taxering
av föreningslokaler men har ingen beslutanderätt över vilken taxa som sätts.
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till att utreda tillgången på
föreningslokaler och möteslokaler som är underställda kultur- och
fritidsnämnden. Övriga föreningslokaler och möteslokaler som är underställda
tekniska nämnden saknar kultur- och fritidsnämnden förfogande över.
Kultur- och fritidsnämnder ställer sig positiva till aft stadsbyggnadskontoret
tar fram en plan för hur det offentliga rummet kan säkerställas i en växande
stad.
-

-

-

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

Justerd/fgn
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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 kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse lämnas till kommunstyrelsen som svar på motionen.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till motionärernas förslag att
ställa lokaler i det offentliga rummet till förfogande för föreningar.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att tillgängliggöra tomma
lokaler som är underställda kultur- och fritidsnämnden för tillfälliga lån.
Övriga lokaler som är underställda tekniska nämnden saknar kultur- och
fritidsnämnden förfogande över.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till att hitta en rimlig
taxering av föreningslokaler men har ingen beslutanderätt över vilken taxa
som sätts.
Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till att utreda tillgången på
föreningslokaler och möteslokaler som är underställda kultur- och
fritidsnämnden. Övriga föreningslokaler och möteslokaler som är
underställda tekniska nämnden saknar kultur- och fritidsnämnden
förfogande över.
Kultur- och fritidsnämnder ställer sig positiva till att stadsbyggnadskontoret
tar fram en plan för hur det offentliga rummet kan säkerställas i en växande
stad.
-

-

-

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§36

Ett samhälle för alla- Program for funktionshinderspolitiken- Remiss.
KFN/2016:56 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ombeds lämna yttrande på Ett samhälle för alla
program för funktionshinderpolitiken (Ett samhälle för alla). Ett samhälle för
alla är ett program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun.
Dokumentet är en reviderad version av programmet som fastställdes 2012. Det
är ett av flera styrdokument som kommunen använder för att skapa ett samhälle
för alla.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016- 01-14
Konkreta förslag till ändringar- Kultur och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-01-14 bilaga ett.
Aktivitetsförslag i olika nivåer- Kultur och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-01-14 bilaga två.
Ett samhälle för alla program för ftmktionshinderpolitiken (remisshandling)
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-01-14 inklusive bilaga ett med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till ändringar och kompletteringar i programmet
Ett samhälle för alla, lämnas till Stadskotoret som svar på remissen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande 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 2016-01-14 inklusive bilaga ett med kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till ändringar och kompletteringar i
programmet Ett samhälle för alla, lämnas till Stadskotoret som svar på
remissen.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

JusteraicIes)gn

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Stadskontorets diarium
Lisa Bergström, samordnare för friluftsliv och samordnare för personer med
funktionsnedsättning, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Kristine Andreasson, samordnare socialförvaltningen

Justerand$gji
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§37
Godkännande av cykel i motionsspår 1K Hakarpspojkarna
KFN/2016:93 809
Sammanfattning
Enligt Jönköpings kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter krävs
tillstånd för cykling i motionsspår. Kultur- och fritidsnämnden har att ta
ställning till om tillstånd för cykling, på en sträcka om 4,3 km i motionsspåren i
anslutning till friluftsanläggningen vid IKRP-stugan samt ytterligare sträcka
som Länsstyrelsen har givit tillstånd till, ska beviljas till 1K Hakarpspojkarna.
Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för cykling på ett antal spår, utöver ansökt
sträcka, i naturreservatet Huskvarnaberget.
Beslutsunderlag
Kartor
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01
över, av Länsstyrelsen, godkända spår;
Bilaga 1: 3,1 km (röd)
Bilaga 2: 4,1 km (svart)
Bilaga 3: 4 km EM bana (delvis samma spår som ovan)
Bilaga 4: Teknikbana (blå)
Bilaga 5: Karta över ett tänkt 14 km spår från IKHP till 1K Vistas
mountainbike sp
Program för friluftsliv 2014-2018
Ansökan om tillstånd att få cykla vissa bitar av motionsspår diarienr 2014-192
804
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-09-23 angående motion om ökade
satsningar för att göra Jönköpings kommun till en cykelkommun med
mountainbikeprofil Ks/20 15:163/829/
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse angående motion om ökade
satsningar för att göra Jönköpings kommun till en cykelkommun med
mountainbikeprofil Ks/20 15:163/829/
Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag § 97 2015-06 -16
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ansökan om cykling i spåret
om 4,3 km som 1K Hakarpspojkarna har ansökt om samt i ytterligare spår som
Länsstyrelsen tidigare har beviljat.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande
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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 bevilja ansökan om cykling i spåret
om 4,3 km som 1K Hakarpspojkarna har ansökt om samt i ytterligare spår
som Länsstyrelsen tidigare har beviljat.
-

Beslutet expedieras till:
Lisa Bergström, samordnare för friluftsliv och samordnare för personer med
funktionsnedsättning, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
1K Hakarpspojkarna

Justerandessgn

Utdragsbestyrkande
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§38

Handlingsplan för jämställdhet
KFNI2015:507 026
Sammanfattning
Enligt den av kommunfullmäktige antagna Jämställdhetsplanför 2015-2020
ska samtliga förvaltningar årligen utarbeta en handlingsplan, som konkretiserar
målen i ämstälidhetspianen samt redovisar åtgärder och effekter av
jämställdhetsarbetet. Samtliga nämnder sammanställer en handlingsplan som
sedan används som underlag till den kommunövergripande
jämställdhetsrapport som redovisas för kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-05
Kommunalrådsskrivelse 2015-11-19
Handlingsplan för jämställdhet för kultur- och fritidsnämnden
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden antar Ilandlingspian för jämställdhet 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande Peter Jufterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Handlingsplan för jämställdhet
2016.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Ledningsgruppen
Eva Gunnars son, handläggare, avdelningschef utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen

Just:ranyn
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Integrationsrapport 2015
K}N/2015:1005 810

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att sammanställa en
integrationsrapport för 2015. Integrationsrapporten syftar till att utgöra en del
av underlaget till den övergripande integrationsrapporten som Jönköpings
kommuns integrationssamordnare sammanställer till kommunfullmäktige i
april 2016. Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna
kultur- och fritidsförvaltningens förslag till integrationsrapport 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-08.
Integrationsrapport 2015- Kultur och fritidsförvaltningen.
Kommunalrådsskrivelse 2015-12-11
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Integrationsrapport 2015Kultur- och fritidsförvaltningen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ordförande 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 anta Integrationsrapport 2015Kultur- och fritidsförvaltningen.
-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Eva Gunnarsson, chef utvecklingsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen
Per Nygren, t1 administrativ chef, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Juste2nc1s sign
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40

Trivselregler för badanläggningar-Revidering
KFN/2016:111 441
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt ett förslag till reviderade
trivselregler som ska gälla för badanläggningarna i kommunen. De nuvarande
trivselreglerna togs fram år 2007. I de reviderade trivselreglerna får ickesimkunniga och barn under tolv år endast vara i simkunnig badande vuxens
sällskap. Barn mellan nio och tolv år kan få bada utan vuxens sällskap om de
visar simkunnighet genom att genomföra ett test. Ett godkänt
simkunnighetstest resulterar i ett grönt kort, vilket betyder att bad utan vuxen
är tillåtet. Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna
reviderade trivselregler för badanläggningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-05
Förslag till reviderade trivselregler för badanläggningar
Nuvarande trivselregler för badanläggningar
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden godkänner trivselregler för badanläggningar.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna trivselregler för
badanläggningar
-

Beslutet expedieras till:
Per Nygren, avdelningschef bad, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

IJtdragsbestyrkande
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§41

Bibliotek -Byte av datasystem
KFN/2016:112 880
Sammanfattning
Ett uppdaterat bibliotekssystem och väl fungerande digital biblioteksarena är
en nödvändighet för samtliga bibliotek. Under hösten har en upphandling av
biblioteksdatasystem och bibliotekshemsida skett. Implementering och
överflyttning av data måste ske. Konventering från det gamla till det nya
systemet innebär att inga transaktioner kan genomföras i biblioteks systemet
under en veckas tid. Under denna vecka utbildas samtlig bibliotekspersonal i
systemet.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till förslaget att samtliga
folkbibliotek inklusive bokbussar hålls stängda under vecka 14 (2016-04-042016-04-10).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-02-03
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden godkänner stängning av Jönköpings kommuns
folkbibliotek och bokbussar under vecka 14 2016 (2016-04-04-2016-04-10)
på grund av byte av biblioteksdatasystem samt utbildning av personal.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna stängning av Jönköpings
kommuns folkbibliotek och bokbussar under vecka 14 2016 2016-04-042016-04-10) på grund av byte av biblioteksdatasystem samt utbildning av
personal.
-

Beslutet expedieras till.
Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes si

Utdragsbestyrkande
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§42
Framtidens bokning- och bidragssystem för kultur- och
fritidsverksamhet- Upphandlingsmaterial
Sammanfattning
Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun genomför tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting ett projekt, vars mål är att skapa ett
boknings- och bidragssystem som uppfyller aktuella och framtida krav. En
gemensam kravspecifikation för lokalboknings- och bidragsprocessema är
färdigställt. Konsultkostnader för att ta fram förfrågningsunderlag beräknas
uppgå till 96 tkr. En representant från kultur- och fi'itidsförvaltningen har
deltagit i referensgruppen.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna att kultur- och
fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun deltar i framtagande av
upphandlingsmaterial som en part till framtidens bokning- och bidragssystem
för kultur- och fritidsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09
Nytt bidrags- och bokningssystem-skrivelse av kultur- och fritidsförvaltningens
verksanihetsutvecklare
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att kultur- och
fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun deltar som en part i fiamtagande av
upphandlingsmaterial till framtidens bokning- och bidragssystem för kulturoch fritidsverksamhet.
Finansieringen av konsultkostnader belastar kultur- och fritidsförvaltningens
utvecklingsmedel.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

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

lltdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att kultur- och
fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun deltar som en part i framtagande
av upphandlingsmaterial till framtidens bokning- och bidragssystem för
kultur- och fritidsverksamhet.
Finansieringen av konsultkostnader belastar kultur- och
fritidsförvaltningens utvecklingsmedel.
-

-

Beslutet expedieras till.
Sveriges Kommuner och Landsting
Martin Peterson Dahl, chef anläggning, kultur- och fritidsförvaltningen
Leif Bengtzohn, verksamhetsutvecidare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

JusterçJes 3ign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Verksamhetsplan 2016
KFN12015:1 040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till och godkänna förslag till
verksamhetsplan 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-12
Verksamhetsplan 2016
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2016.

-

Ärende
Förslag till verksamhetsplan 2016 för kultur- och fritidsnämnden baseras på
kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29 § 267 avseende verksamhets- och
investeringsplan (VIP) 2016-2018 med budget för 2016.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Socialdemokraterna (S) och MP deltar inte i beslutet
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2016.
-

Beslutet expedieras till:
Anna- Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium
Marie Drugge ekonom stadskontoret
Mottagarens/mottagarnas namn

Just7nds,sign
,

Utdragsbestyrkande
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44

Förrättningar, kurser och konferenser

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att kultur- och fritidsnämnden inte
deltar med någon politiker i konferensen Nordic Urban Laboratory eller i
Tankesmedj an för friluftsliv 2016.

-

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte delta med någon politiker i
konferensen Nordic Urban Laboratory eller i Tankesmedj an för friluftsliv
2016
-

Utdragsbestyrkancle
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§ 45

Val av kultur- och fritidsnämndens representant i kommunala rådetfunktionshinderfrågor

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Henrik Andersson (S) yrkar att Annika Johansson (S) representerar kultur- och
fritidsnämnden i kommunala rådet-funktionshinderfrågor.
Ordförande Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Annika Johansson (S) istället
för Ulla Hultberg (Mp) för att representera kultur- och fritidsnämnden i
kommunala rådet- funktionshinderfrågor.
-

Beslutet expedieras till:
Annika Johansson (S)
Kommunala rådet-funktionshinderfrågor
Lisa Bergström samordnare för personer med funktionsnedsättning, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Hyressättning av Stadsparksvallen för Jönköping södra IF
20105:345 I 809
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till hyressättning av
Stadsparksvallen för Jönköping södra IF. Arenans förändrade läktarutformning
påverkar kommunens hyresintäkter på anläggningen och därför ska ett
avtalsförslag utarbetas som reglerar förändringen intäktsmässigt och
ansvarsmässigt.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-08
Avtal mellan Jönköpings kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen och
Jönköping södra IF inklusive bilagor.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge presidiet mandat att godkänna
avtalsförslaget samt att nämnden informeras om avtalet vid
nämndsammanträdet den 6 april 2016.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-02-29.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och
fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att presidiet får mandat att godkänna
avtalsförslaget samt att nämnden informeras om avtalet vid
nämndsammanträdet den 6 april 2016.
-

Beslutet expedieras till:
Martin Peterson-Dahl, chef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen.
1-södra

ign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Övriga frågor
Socialdemokratiska gruppen ställer följande frågor rörande Norrahammars
bibliotek och fritidsgård.
1. Hur ska den integrerade bibliotek- och fritidsgårdsverksamheten i
Norrahammar bedrivas?
2. Har en arbetsmiljökonsekvensanalys genomförts i den planerade integrerade
bibliotek- och fritidsgårdsverksamheten?
3. När planeras fritidsgårdsverksamheten i Norrahammar att öppnas igen och
vilka tider ska den vara tillgänglig?
4. Finns det för närvarande tillräckligt med personal på fritidsgårdarna?
5. Hur är personalomsättningen inom fritidsgårdsverksamheten?
6. Vilka i biblioteksverksamheten arbetar för närvarande med det som kallas
"Gejm"?
7. Finns det tid till att göra Bibbcon intressant för ungdomar som är
intresserade av "Gejm"?
Avdelningschef bibliotek Ulf Moberg och avdelningschef ung fritid Mazar
Alijevski redogör för frågorna.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkande
Ordförande Peter Jutterström (M) yrkar att frågorna ska anses besvarade.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Frågorna anses besvarade.

-

Utdragsbestyrkande
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