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§1
Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande fdredragslista
med följande förändring.

-

Ärende 21 Jönköpingsfesten 2016 tillkommer.
Ärende 22 Verksamhetsberättelse 2015 tillkommer.
Ärende 23 Förrättningar, kurser och konferenser tillkommer.
Ärende 24 Övriga frågor tillkommer.
Fråga angående information om hur delar av skrivningen för ett
nytt bidragsystem fortskrider.

-

-

-

-

-

Utdragsbestyrkande
-
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§2

Informationer
Redovisningar från förrättningar kurser och konferenser
Peter Jutterström (M) har haft möte med funktionshindergruppen, sett filmen
om Calle Örnemark, besökt kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsdag.
Han har besökt arrangemanget Morgonsoffan på restaurang Guvernören och
haft möte med idrottsalliansen. Han har även besökt konferensen om
badanläggningar 2016 i Stockholm.

Eva Swedberg (S) har besökt Rosenlunds Herrgård angående motion och
förlopp, besökt vernissage i Österängens Konsthall, vernissage på
Tändsticksmuseet och vernissage på konstnärshuset Svavel.
Kristina Nero (V) har besökt vernissage på Tändsticksområdet. Hon har även
deltagit på ett möte för information till konstfaddrar.

Utdragsbestyrkande

4

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2016-02-03

§3

Meddelanden

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga förteckning över meddelanden
2015-12-09--2016-01-22 till handlingarna.
-

Utdragsbestyrkande
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§4

Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förteckningen över
delegationsbeslut 2015-12-09--2016-01-22

-

Justei

Utdragsbestyrkande
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§5

Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk
och social hälsa barn och unga i Jönköping Remiss 2016-02-24
KFN/2015:990 809
-

-

Sammanfattning
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU) har upprättat ett
förslag till ny handlingsplan 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och
social hälsa barn och unga i Jönköping. I ärendet redovisas ett förslag till
yttrande från kultur- och fritidsnämndens sida avseende hancllingsplanen.
-

(

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08
Förslag till handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och
social hälsa barn och unga i Jönköping. Ks20 15:502 624
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen tillstyrker förslaget till handlingsprogram
2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa barn och unga i
Jönköping.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
(

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till
handlingsprogram 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och social hälsa
barn och unga i Jönköping.
-

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alij evski, avdelningschef ung fritid, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Beredningsgruppen för barn- och ungdomsfrågor (BBU)

Utdragsbestyrkande
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HE
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2016
KFN12015:1 040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till förslag till internbudget 2016
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2016
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till internbudget
2016.
Ärende
Förslag till internbudget 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 förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och
fritidsnämndens internbudget 2016.
-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Ledningsgruppen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
I
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§7
Musik- och teatervänner- Ansökan om bidrag för 2016
KFN/2015:836 805
Sammanfattning
Föreningen Musik- och teatervänner ansöker om bidrag för år 2016.
Föreningen ansvarar för genomförande av familj eteaterverksamheten i
Jönköpings kommun. Verksamheten är riktad till barn i åldern 4-12 år. För
2014 har föreningen beviljats ett anslag på 203 tkr samt ett extra anslag från
utvecklingsanslaget på 55 tkr. För 2015 har föreningen beviljats ett anslag på
255 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30.
Bilaga 1: Musik- och teatervänners ansökan om extra bidrag för 2016,
informationsfolder samt verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
och revisionsberättelse.
Bilaga 2: Avtal mellan Musik- och teatervänner och kultur Jönköpings
kommun.
Bilaga 3: Kulturnämndens protokoll 2013-12-11 § 152.
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Musik- och teatervänner beviljas ett
ekonomiskt stöd om 260 tkr för år 2016.
200 tkr betalas ut i förskott, resterande 60 tkr 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 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Musik- och teatervänner beviljas ett
ekonomiskt stöd om 260 tkr för år 2016.
200 tkr betalas ut i förskott, resterande 60 tkr utbetalas efter inkommen
redovisning.
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bidragsbeloppet kan komma att ändras
om intentioner och genomförande inte överensstämmer med projektansökan.

-

-

-

7,

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till.Musik- och teatervänner, Sven-Inge Wedby, ordförande
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare (huvudansvarig),
kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes

'- I
-I

Utdragsbestyrkande
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HE
Nation aldagsfirande 2016
KFN/2015:1017 861
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till om kulturskolan får i uppdrag
av kultur- och fritidsförvaltningen att arrangera 2016 års Nationaldagsfirande i
Rådhusparken och om ersättningens ska höjas till 100 tkr för årets
arrangemang. Ersättningen 2015 var 75 tkr och ersättningen 2014 var 50 tkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Bilaga till tjänsteskrivelse 2016-01-11
Utvärdering nationaldagsfirande 2015
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna en överenskommelse
med kulturskolan angående genomförande av Nationaldagsfirande 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillfråga talare, av kulturoch fritidsnämnden beslutad ordning, till firandet av Sveriges nationaldag den

-

6juni 2016.

Ersättningen till kulturskolan för att arrangera Nationaldagsfirandet 2016
höjs till 100 tkr. Ersättningen 2015 var 75 tkr och ersättningen 2014 var 50 tkr.
I enlighet med arrangörens önskemål arrangeras Nationaldagsfirandet 2016 i
Rådhusparken.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) framför M:s yrkande att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt föreliggande förslag men att kultur- och fritidsnämnden utser
talare nästkommande nämndsammanträde i mars 2016.

Eva Swedberg (5) framför S,V och MP:s yrkande att ersättningen till
kulturskolan för aft arrangera Nationaldagsfirandet 2016 även 2016 blir 75 tkr.
Eva Swedberg tillstyrker yrkandet om att utse talare nästkommande
nämndsammanträde i mars 2016.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ställer proposition på M: s yrkande
respektive S, MP och V:s yrkande och finner det förstnämnda antaget.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja- röst för bifall till M:s yrkande.
Nej-röst för S, MP och V:s yrkande.
Upprop förrättas och röster avges på sätt som anges nedan:

Omröstningsresultat
Nej

Ja

(

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

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Atman Efrem (S)
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (MP)
Jan-Ove Lipponen (SD) Ja
Summa

Avstår

6

7

Kultur- och fritidsnämnden har alltså med 7 ja-röster mot 6 nej -röster bifallit
förslaget i enlighet med M:s yrkande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen får i
uppdrag att teckna en överenskommelse med kulturskolan angående
genomförande av Nationaldagsfirande 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar om talare nästkommande
nämndsammanträde som är i mars 2016.
Ersättningen till Kulturskolan för att arrangera Nationaldagsfirandet 2016
höjs till 100 tkr. Ersättningen 2015 var 75 tkr och ersättningen 2014 var 50 tkr.
I enlighet med arrangörens önskemål arrangeras Nationaldagsfirandet 2016 i
Rådhusparken.

-

-

-

-

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
S, V, MP reserverar sig till förmån för det egna förslaget.

Beslutet expedieras till.
Kari Ruokola, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturskolan
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerand

Utdragsbestyrkande
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§9

Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet-Remiss 201509-04.
KFN/2015:740 809
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett om ett remissvar från kultur- och fritidsnämnden på
en motion från Eva Swedberg (S) gällande Viktor Rydbergs museum och
Hospitalsområdet. Remissen har även skickats till statsbyggnadskontoret och
tekniska kontoret.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-11-30
Budgetuppskattning från Jönköpings Läns Museum
Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 2015-11-19, § 171
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, 2015-08-26
Motion om Viktor Rydbergs museum och Hospitalsområdet. Remiss 2015-0904.
Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2015-12-21

(

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30 lämnas till
kommunstyrelsen som svar på motionen om Viktor Rydbergs museum och
Hospitalområdet. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Länsmuseet får i
uppdrag att utreda ombyggnationen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts vari
tjänstemän från kultur och fritidsförvaltningen ingår.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Protokollsanteckning
Eva Swedberg (S) framför att 5, MP och V önskar politisk representation i
föreslagen arbetsgrupp.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-11-30 lämnas till kommunstyrelsen som svar på
motionen om Viktor Rydbergs museum och Hospitalområdet. Kultur- och
fritidsnämnden föreslår att Länsmuseet får i uppdrag att utreda
ombyggnationen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts vari
tjänstemän från kultur och fritidsförvaltningen ingår.
-

-

-

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

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande
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§10
Musikarrangemang "1934"- Ansökan om bidrag 2016
KFN/2015:827 049
Sammanfattning
Arrangörsgruppen 1934 ansöker om ett bidrag på 300 tkr för
konsertverksamhet under 2016. I ansökan uttrycker gruppen ambitionen att
boka grupper i ett tidigt skede av sin karriär, med etablerade artister som
dragplåster. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljat gruppen ett bidrag
om 250 tkr för 2015.
Beslutsunderlag
Arrangörsgruppen 1934 bidragsansökan 2016 med bilagor
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett bidrag till
arrangörsföreningen 1934 om 200 tkr.
Verksamheten utvärderas och redovisas för kultur- och fritidsförvaltningen
senast den 2016-11-01.
Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs i samarbete med Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen.
150 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 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ett bidrag till
arrangörsföreningen 1934 om 200 tkr.
Verksamheten utvärderas och redovisas för kultur- och fritidsförvaltningen
senast den 2016-11-01.
Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser ska tydligt
anges att verksamheten bedrivs i samarbete med Jönköpings kommun, kulturoch fritidsförvaltningen.
150 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.
-

-

-

-

-

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Sökande
Hugo Ranerås, kultursekreterare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Stiftelsen Grenna museum-Ansökan om bidrag 2016
KFN/2015:567 049
Sammanfattning
För 2016 års verksamhet äskar Stiftelsen Grenna museum uppräkning av
anslaget med 64 tkr- samma som 2015-motsvarande löneutvecklingen.
Destination Jönköping AB har avböjt fortsatt tillgång till tjänsten butiks- och
receptionsansvarig från och med april innehavande år vilket innebär utökade
lönekostnader. Med anledning av Destination Jönköpings varslade
indragningar kommer stiftelsens få utökade personalkostnader även på längre
sikt. Det finns inte utrymme för utökade kostnader i föreliggande budet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tj änsteskrivelse 2016-01-11
Stiftelsen Grenna Museums ansökan om bidrag med 64 tkr.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan om 64 tkr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

(

Protokollsanteckning
Peter Jutterström (M) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.
Karin Hannus (KD) ersätter som ordförande i ärendet.
Chatrine Schander Ljungquist (M) ersätter som beslutande i ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå bidragsansökan om 64 tkr.
-

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

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

§

12

Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i
vissa bostadsområden Remiss 2016-02-01
KFN/2015:991 809
-

Sammanfattning
Kulturrådet föreslår en satsning på att utveckla kulturell verksamhet i utsatta
områden för att skapa kulturell verksamhet och därigenom integration och
samverkan mellan olika aktörer. Satsningens namn är Äga Rum och dess syfte
är att skapa förutsättningarna för kulturell verksamhet i vissa områden och
därigenom skapa delaktighet i områdets utveckling för områdets invånare och
föreningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08
Yttrande över Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa
bostadsområden Remiss 2015-12-16. (Skickas endast digitalt)
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att skapa kulturella möjligheter
och aktiviteter samt samverkan mellan olika aktörer i utsatta områden,
Kultur- och fritidsnämnden uttrycker en önskan om att barn- och
ungdomsproj eld prioriteras.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
(

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnden har inget
att erinra mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att skapa kulturella möjligheter
och aktiviteter samt samverkan mellan olika aktörer i utsatta områden.
Kultur- och fritidsnämnden uttrycker en önskan om att barn- och
ungdomsproj eld prioriteras.
-

-

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö en ny politik för
arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Remiss 2016-02-22
KFN/2015:992 809
-

-

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över betänkandet
Gestaltad livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design (SOU
2015:88) Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 201602-22. Uppdraget har till syfte att göra en översyn av den nuvarande politiken
för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området.
Beslutsunderlag
Kultur- och flitidsforvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-12
Betänkandet Gestaltat livsmiljö- en ny politik för arkitektur, form och design
(SOU 2015:88) (Skickas endast digitalt)
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnen har inget att erinra mot betänkandet Gestaltad
livsmiljö och ger sitt stöd för förslaget.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsnämnen har inget
att erinra mot betänkandet Gestaltad livsmiljö och ger sitt stöd för förslaget.

-

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

Just

en

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Medborgarförslag om "EM i parken" i samband med fotbolls-EM 2016Remiss 2015-09-04
KFN/2015:742 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in till kommunstyrelsen om att Jönköpings
kommun ska anordna "EM i parken" under fotbolls-EM. Arrangemanget ska
enligt förslaget äga rum i Rådhusparken eller på annan central plats i
Jönköping. Tanken är att det ska finnas möjlighet att titta på fotboll på
storbildskärm i en alkoholfri offentlig miljö.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30.
Medborgarförslag om "EM i parken" i samband med fotbolls-EM 2016
2015-07-12 Remiss.
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-11-30 lämnas till
kommunstyrelsen som svar på medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden
prioriterar inte arrangemanget "EM i parken" eftersom det skulle innebära
alltför höga kostnader och kräva alltför omfattande personalinsats.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-11-30 lämnas till kommunstyrelsen som svar på
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar inte
arrangemanget "EM i parken" eftersom det skulle innebära alltför höga
kostnader och kräva alltför omfattande personalinsats.

-

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kommunstyrelsens diarium
Martin Peterson Dahl, avdelningschef anläggning, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Stort investeringsbidrag 2016
KFN/2015:936 805
Sammanfattning
Det har kommit in 24 ansökningar ifrån 17 föreningar om Stort
investeringsbidrag i föreskriven tid. Den sammanlagda investeringssumman
uppgår till 25,3 nmkr. Av fritidsnämnden beviljade bidrag för år 2015-2016
återstår 1,5 mnkr. (Se fritidsnämndens protokoll 2014-12-11 § 142).
Ansökningar för 2016 uppgår till 1,8 mnkr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-02.
Sammanställning av bidragsansökningar 2016
Beslut/budget bidragsansökningar
Kommentarer till bidragsansökningar 2016
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag 2016 beviljas
enligt förslag redovisat i bilaga till denna tjänsteskrivelse om totalt 2,15 mkr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Stort investeringsbidrag 2016 beviljas
enligt förslag redovisat i bilaga till denna tjänsteskrivelse om totalt 2,15 mkr.

Beslutet expedieras till.'
Berörda föreningar
Maria Carlsson, fdreningsutvecklare, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen
Martin Peterson Dahl, avdelningschef anläggning
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbeslyrkande
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LT
Förening

Projekt

Bankeryds Tennisklubb 15:723
Barnarps Frikyrkoförsamling 15:822
Domsands Båtsällskap 15:487
Egnahems Bollklubb 15:115
Hovslätts 1K 15:842
F Hallby SOK 15:1000
F HailbySOK 15:848
IKHP 15:332
IKHP 15:716
IKHP 15:717
IKHP 15:753
IKHP 15:767
IKHP 15:831
Jönköping Taekwondo ITF 15:843
Jönköpings Fältrittklubb 15:860
Jönköpings Islamiska Församl. 15:846
Jönköpings Kartingklubb 15:812
Jönköpings OL-allians 15:823
Jönköpings Slalomklubb 15:891
Norrahammars Motorklubb 15:833
Sv. Kyrk. Unga Skärst-Ölmst 15:824
Tabergsdalens Tennisklubb 15:840
Tabergsdalens Tennisklubb 15:841
Örserums 1K 15:850
Örserums 1K 15-851
Totalt

Byte av matta på 3 inomhusbanor
1 000 052
315 750
157 875
Utbyggn. renov. av kök för bou.verk
208 000
62 400
50 000
Inköp av säkerhetsbåt till bou.verk
150000
45 000
45 000
Install, av bergvärmepump
118 750
59375
59375
Inköp av åkgräsklippare
135 000
40 500
40 500
Utveckling av IF Hallbys friluftsarena
14 800 000 4440 000
0
Utbyggn.av vattendamm
600 000
1800,00
180 000
Inköp skater och spårutrustning
220 000
66 000
66 000
Modernisering byte av kök
300 000
90000
0
Install. av nytt ventilationssystem
518 750
155 625
0
Fyrhjuling till skötsel av spår
170 000
51 000
0
Inköp bord, stolar till serveringen
145 000
43500
0
Ljud och ljus, master till stadion
560 000
168 000
0
Byggn. upprustning ny lokal Makulerad
270 000
81 000
0
Utökad utebelysn,ytterdörrar, fyrhjuling
316 000
94 800
94 800
Renov av toaletter, bönerum
480 000
144
-000
96 000
Energieffektivis. värme-vattenpump
145 000
72 500
72 500
Kartproduktion
1 120 000
1
250 000
200 000
Inköp snökanoner
600 000
180 000
180 000
Renovering av klubbthuga hcp-anpass.
20000.0
60 000
60 000
Tillbyggn. lägergård toa+hcp-toa, dusch
290 000
87 000
87 000
Byggn. av 2 padeltennisbanor utomhus
1 375
- 000
412 500
206 250
Byte till ledbelysning inomhus
885000
442 500
0
Byte fönster, dörrar, isolering, vent.anl.
410 000
205 000
194 000
Tillbyggnad av förrådsdel
1
2900001
87000
0
1 253065521 7833-4501 1 78930.01

lnvestkostn 30%150%

Förslag 2016 Förslag 2017 Beslut

157 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 250
0
0
0
364 125

Beslutat av Fritidsnämnden i december 2014
Förening
Bankeryds SK 25,4
Gränna ALS 25,18 *)
Hva Motorklubb 2013.81,30
ÖLmstads IS 25,17 *)
Totalt

Projekt
Anlägga konstgräsplan
Inköp 2 gräsklippare Big Mow
Ren. klubbhus och motorbana
Byggnation av nytt eLjusspår

lnvestkostn Beslut 2015 Utbet. 2015 Utbet. 2016 Utbet. 2017
3 800 000 1 900 000 1 000 000
900 000
0
360 000
180 000
0
90000
90000
1 233 750
370 126
185 063
185 063
0
2 133 861
8902001
01
3451001 345 100
1 5201631 435 100

*) Investeringarna har flyttats fram från 2015-2016 till 2016-2017
Budget 2016
Föreslagna ivestrin gar 016
Beslutade investeringar från 2015
Totalt
Differens
Intecknat år 2017

/

ITII,IIIIi.
.

1 789 300
1 520 163
3 309 463
9 463
799 225
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§ 16

Biblioteksplan 2016-2019
KFN/2015:259 012
Sammanfattning
Biblioteks- och kulturplanen för Jönköpings kommun löpte ut 2014 men
förlängdes och fortsatte gälla även under 2015. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade att ge bibliotekschefen i uppdrag att börja arbetet med aft utarbeta en
biblioteksplan med framåtsyftande fokus som ska träda i kraft årsskiftet
2015/2016 (se kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-24 § 45) Under
hösten har arbetet pågått med aft ta fram en biblioteksplan för kommunen.
Arbetets framåtskridande har regelbundet redovisats för kultur- och
fritidsnämnden under hösten. Alla kommuner ska ha en gällande plan för sin
kommunala biblioteksverksamhet, vilket regleras i bibliotekslagen,(se
bibliotekslagen (2013:801) § 17.)
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-08
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2015-03-24 § 45
Förslag till biblioteksplan för Jönköpings kommun
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna biblioteksplanen för
Jönköpings kommun 2016 —2019.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
S, MP och V deltar inte i beslutet eftersom biblioteksplanen utgår från en
budget vars budgeterade medel till biblioteket är lägre än den föreslagna
budgeten från S, MP och V.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna biblioteksplanen för
Jönköpings kommun 2016 —2019.
-

Beslutet expedieras till:
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ulf Moberg, avdelningschef bibliotek, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Val av representanter till konstnärlig gestalningsgrupp
KFNI2015:138 866
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sammanträdet i februari 2015 att utse
tre representanter från nämnden att ingå i en konstnärlig gestaltningsgrupp (se
kultur och fritidsnämndens protokoll 2015-02-19 § 31). Gestaltningsgruppen
har samarbetat med handläggande tjänstemän vid offentliga
gestaltningsprojekt. Representanterna valdes för ett år i taget med möjlighet till
omval. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-02-03 ska därför
kultur- och fritidsnämnden välj a/välj a om tre representanter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-07
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämnden utser tre representanter att ingå i den konstnärliga
gestaltningsgruppen.
Representanterna väljs för ett år i taget med möjlighet till omval.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Carl Johan Stiliström (C), Björn
Johansson (M) och Eva Swedberg (S).
-

Beslutet expedieras till:
Utsedda representanter
Susan Bolgar, avdelningschef kulturproduktion, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

9e9 sw

Utdragsbestyrkande
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om

Jönköpingsfesten 2016
KFNI2016:9 861
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har att ta ställning till genomförandet av
Jönköpingsfesten 2016 och planering inför Jönköpingsfesten 2017.
Jönköpingsfesten har tidigare arrangerats gemensamt av Destination
Jönköping, Jönköping City, Jönköpings kommun samt förenings- och
kulturlivet. Det arrangeras ett flertal betydande arrangemang i kommunen
under sommaren och det saknas därför utrymme att genomföra
Jönköpingsfesten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-21
Översikt kostnader och intäkter Jönköpingsfesten 2013-2015
Utveckling och ekonomi kring Jönköpingsfesten
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jönköpingsfesten tar uppehåll 2016
för vidareutveckling till 2017. Finansiering av Jönköpingsfesten ska ske genom
att ytterligare medel äskas i verksamhets- och investeringsplanen 2017-2019.
Föreningslivet ska få möjlighet att komma med önskemål om utformningen
av en framtida Jönköpingsfest.
-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Jönköpingsfesten tar uppehåll 2016
för vidareutveckling till 2017. Finansiering av Jönköpingsfesten ska ske genom
att ytterligare medel äskas i verksamhets- och investeringsplanen 2017-2019.
Föreningslivet ska få möjlighet att komma med önskemål om utformningen
av en framtida Jönköpingsfest.

-

-

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Thomas Yaftali, fritidsassistent, handläggare Jönköpingsfesten, kultur- och
fritidsförvaltningen
Destination Jönköping
Jönköping City

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Verksamhetsberättelse 2015
KFN/2015:1 040
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
verksamhetsberättelse 2015. Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning till
och fastställa verksamhetsberättelsen 2015.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-02.
Verksamhetsberättelse 2015 för kultur- och fritidsförvaltningen.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden fastställer verksamhetsberättelsen 2015.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan 2016-01-25.
Yrkanden
Eva Swedberg (S) och Mikael Rydberg (S) yrkar ett förtydligande i tabellen på
sidan tre samt ett omnämnande av kultur- och fritidsnämndens mål och vision.
I övrigt kan verksamhetsberättelsen 2015 fastställas.

Peter Jutterström (M) tillstyrker yttrandet.
Propositionsordning
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ställer proposition på Eva Swedbergs
och Mikael Rydbergs (S) yrkande respektive föreliggande förslag och finner
det förstnämnda antaget.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutat att fastställa verksamhetsberättelsen
2015 med beslutande justeringar efter godkännande av Peter Jutterström (M)
Eva Swedberg (S).

-

Beslutet expedieras till:
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, kultur- och fritidsförv.
Kommunstyrelsens diarium
Marie Drougge, ekonom, Stadskontoret

Utdragsbestyrkande
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§20
Förrättningar, kurser och konferenser

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsdirektör Karin Semberg informerar och inbjuder samtliga
politiker att närvara vid Litteraturfestivalen Små Lit på Spira 2016-02-06.
Nämndsekreterare Anna Johansson får i uppdrag att skicka ut information om
kulturting samt en inbjudan.
Nämndsekreterare Anna Johansson får i uppdrag att skicka ut information om
Träffpunkt Idrott 2016-03-15--2016-03-17, och en inbjudan till del av
programmet som är ämnat för politiker.

-

-

-

Utdragsbestyrkande
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§21

Övriga frågor
Kristina Nero (V) undrar om det vid samtliga återstående nämndmöten innan
arbetet är klart få en fortlöpande information om hur delar av skrivningarna för
ett nytt bidragssystem till föreningar fortskrider.
Peter Jutterström (M) och kultur- och fritidsdirektören Karin Semberg redogör
för nuläget avseende frågan om hur ett nytt bidragssystem till föreningar
fortskrider.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fortlöpande information om hur delar
av skrivningarna för ett nytt bidragssystem till föreningar fortskrider ska ges
vid samtliga återstående nämndmöten innan arbetet är klart.
Frågan anses besvarad.

-

-

Utdragsbestyrkande
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