JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur-och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

1

Plats och tid

Huskvarna gamla idrottshuset kl. 13:15-16.00

Beslutande

Henrik Andersson (S), ordf
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Carl-Johan Stillström (C), 1:e vice ordf.
Cjell Fransson (L)
Ulla Hultberg (MP)

Karin Hannus (KD)
Emil Qvarnström (KD)
Hans Hellström (M), 2:e vice ordf.
Christina Melle (M) från kl 15.00 § 37-43
Björn Johansson (M)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Bengt Edh (S)
Atman Efrem (S)
Hussein Abyan (MP)
Johan Tiger (V)
Simon Attefall (KD) ersätter Christina Melle
(M) § 35-36
Cristina Gustavsson (SD)

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening
Andreas Törnkvist, avdelningschef ung fritid
Andreas Jankevics och Fredrik Ståhl, J-södra
Rickard Strandberg, Per Edin, Roger Ödebrink,
Smålandsidrotten
Malin Cramer och Helena Sandberg,
kultursekreterare
Christina Forsmark, kulturutvecklare
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion
Anna Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Huskvarna gamla stadshus

Underskrifter

Paragrafer

35-38,41-43

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Henrik Andersson (S)
Justerande

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

Kultur-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-14

Datum för anslags uppsättande

2019-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Huskvarna gamla stadshus

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Plats och tid

Huskvarna gamla idrottshuset kl. 13:15-16.00

Beslutande

Henrik Andersson (S), ordf
Eva Swedberg (S)
Mikael Rydberg (S)
Ann-Marie Helmersson (S)
Carl-Johan Stillström (C), 1:e vice ordf.
Cjell Fransson (L)
Ulla Hultberg (MP)

Karin Hannus (KD)
Emil Qvarnström (KD)
Hans Hellström (M), 2:e vice ordf.
Christina Melle (M) från kl 15.00 § 37-43
Björn Johansson (M)
Jan-Ove Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Bengt Edh (S)
Atman Efrem (S)
Hussein Abyan (MP)
Johan Tiger (V)
Simon Attefall (KD) ersätter Christina Melle
(M) § 35-36
Cristina Gustavsson (SD)

Martin Gårlin, avdelningschef idrott och förening
Andreas Törnkvist, avdelningschef ung fritid
Andreas Jankevics och Fredrik Ståhl, J-södra
Rickard Strandberg, Per Edin, Roger Ödebrink,
Smålandsidrotten
Malin Cramer och Helena Sandberg,
kultursekreterare
Christina Forsmark, kulturutvecklare
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion
Anna Johansson, nämndsekreterare

Utses att justera

Björn Johansson (M)

Justeringens plats och tid

Huskvarna gamla stadshus

Underskrifter

Paragrafer §§ 35-38,41-43

Sekreterare

Anna Johansson
Ordförande

Henrik Andersson (S)
Justerande

Björn Johansson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-14

Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslags nedtagande

Huskvarna gamla stadshus

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-14

§ 35
Eventuell justering av dagordningen

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-14
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att föreliggande dagordning godkänns med
följande ändring: Informationspunkt om presentation av Frida Christoffersson
samt informationspunkt om fördjupad månadsrapport utgår.
Hans Hellström (M) framför att KD och M instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande dagordning godkänns
med följande ändring: Informationspunkt om presentation av Frida
Christoffersson samt informationspunkt om fördjupad månadsrapport utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

§ 36
Information
Martin Gårlin informerar om intäktskravet för fritidsanläggningar. Henrik
Andersson (S) framför att nämnden i höst önskar att förvaltningen ger förslag
på en strategi hur inkomstbortfallet ska hanteras.
Martin Gårlin informerar även om Huskvarna gymnastikhall samt en rundtur i
gymnastikhallen görs.
Mats Tidstrand och Fredrik Ståhl informerar om J-södras verksamhet.
Roger Ödebrink, Per Edin och Rickard Strandberg informerar om
Smålandsidrotten.
Malin Cramer och Helena Sandström informerar om Filmfestivalen 2018 och
verksamheten framöver.
Redovisning förrättningar, kurser och konferenser
Karin Hannus (KD) har deltagit i kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
Christina Melle (M) har sett filmen om Jönköpingskravallerna 2019-03-07
samt besökt kulturproduktions APT 2019-03-06.
Emil Qvarnström (KD) har varit på Spira och sett enmansmonolog om barn
och ungas psykiska ohälsa.
Hans Hellström (M) har sett filmen om Jönköpingskravallerna 2019-03-07.
Eva Swedberg (S) har besökt en utställning på Svavel.
Björn Johansson (M) har varit på invigning av Huskvarna sporthall 2019-02-27
samt sett film om Colette 2019-03-07.
Cristina Gustavsson (SD) har sett filmen om Jönköpingskravallerna 2019-0307.
Jan-Ove Lipponen (SD) har varit på invigning av Huskvarna sporthall 201902-27.
Carl-Johan Stillström (C) har besökt kulturproduktions APT 2019-03-06.
Henrik Andersson (S) har varit med på invigningen av Huskvarna
gymnastikhall 2019-02-27, samt besökt kulturproduktions APT 2019-03-06
och deltagit i möte med konstsnöföreningarna 2019-03-06.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

§ 37
Meddelande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att förteckningen över meddelanden 2019-02-14-2019-03-07 läggs till handlingarna.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2019-02-14--2019-03-07 läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

§ 38
Delegationsbeslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2019-0214--2019-03-07, samt 2019-02-01–2019-02-28 godkänns.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2019-02-14--2019-03-07, samt 2019-02-01–2019-02-28 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

§ 39
Uppdrag att till Kultur- och fritidsnämnden att i dialog med
tekniska nämnden och företagslivet utveckla en modell för
anläggningsbidrag, föreningsbidrag samt system för hyressättning
till föreningar. Bidragsöversyn efter sammanslagningen av kulturoch fritidsförvaltningen
KFN/2015:104 800
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-02-02 § 42 gavs kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag ”att ta fram förslag till nytt regelverk som är särskilt
anpassat för kulturföreningar. Förslaget skulle redovisas till Kultur- och
fritidsnämnden senast 2018-12-31 för att sedan lyftas till fullmäktige. En
remiss genomfördes i november och början på december. Kultur- och
fritidsnämnden beslutade, 2018-12-12 § 157 att till följd av kritik i
remissförfarandet att återremittera ärendet och att vissa punkter beaktas i det
nya förslaget som ska utarbetas och presenteras för nämnd i mars. 2019-01-23
§ 18 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att tillsätta en politisk referensgrupp
med Henrik Andersson (S) och Hans Hellström (M) för att i samverkan med
förvaltningen ta fram ett nytt förslag till bidragsregler för kulturföreningar. Ett
reviderat förslag till nya regler för bidrag till kulturföreningar har tagits fram
vilket bifogas i bilaga.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-07.
Bilaga: Nya regler för bidrag till kulturföreningar – Reviderat förslag 2019-0307
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens Allmänna bestämmelser och värdegrund
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-12-12- § 157.
Bilaga: Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-01-23- § 18.
Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-02 § 42
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att det reviderade
förslaget skickas på remiss till kulturföreningarna.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-14
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) framför ett tack till förvaltningens tjänstemän för arbetet
med framtagandet av Nya regler för bidrag till kulturföreningar – Reviderat
förslag.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att det reviderade
förslaget skickas på remiss till kulturföreningarna.
- Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Mazar Alijevski, kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen,
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Julia Sandwall, enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare, enhet kulturproduktion,
kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-03-14

§ 40
Om- och tillbyggnad av Bottnarydsskolan
KFN/2019:19 809
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om en om- och tillbyggnad av
Bottnarydsskolan omfattande 105 mnkr. F-6 skolans nya kapacitet blir då 250
elever med hela Norra Mo som upptagningsområde. I beslutet ingår en mindre
gymnastiksal på 16x28m.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-20 § 304 att ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden,
tekniska nämnden och kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för
byggnation av en fullstor idrottshall i Bottnaryd. Utredningen ska innehålla
ekonomiska konsekvenser av byggnation av en fullstor idrottshall.
Utredningen ska också utifrån ett landsbygdsperspektiv analysera vilken
betydelse tillgängligheten till en fullstor idrottshall kan ha för invånarna i
kommundelen, samt vilka förändrade förutsättningar det innebär för
föreningslivet. Uppdraget ska återredovisas till kommunfullmäktige senast i
april 2019.
Kultur- och fritidsnämnden har att ta ställning om det föreligger behov av en
fullstor sporthall i Bottnaryd baserad på genomförd utredning.
Bottnaryd är i stort behov av en fullstor sporthall. Argumenten är flera men den
absolut viktigaste faktorn är att 75 % av ortens invånare har över två mil till
närmaste sporthall idag.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-25
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-20 § 304
Återrapportering Bottnaryds sporthall 2019-02-27
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna genomförd utredning ”Återrapportering Bottnaryds sporthall 201902-27”.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
Bottnaryd är i stort behov av en fullstor sporthall, därav bör merkostnaden för
att utöka beslutad gymnastiksal i Bottnaryd till en fullstor sporthall inarbetas i
VIP 2020-2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-14
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar
omedelbar justering.
Hans Hellström (M) framför att M och KD instämmer i yrkandet.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna genomförd utredning ”Återrapportering Bottnaryds sporthall 201902-27”.
– Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
Bottnaryd är i stort behov av en fullstor sporthall, därav bör merkostnaden för
att utöka beslutad gymnastiksal i Bottnaryd till en fullstor sporthall inarbetas i
VIP 2020-2022.
-Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Martin Gårlin, handläggare, avdelningschef idrott och förening, kulturoch fritidsförvaltningen
Martin Funck, enhetschef idrott och förening, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Kulturstipendier 2019
KFN/2019:151 890
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Stipendierna delas
ut av kulturnämndens ordförande och 2:e vice ordförande vid firandet av
Sveriges nationaldag. Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter som
ingår i en arbetsgrupp för beredning av kulturstipendier 2019.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-18.
Bilaga: Regler för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier
Bilaga: Länsstyrelsen Östergötlands beslut 2018-11-05 ”Angående ändring av
stadgar för Stiftelsen Lions Club Jönköping stipendiefond” samt ”Stadgar för
Lions Club Jönköping stipendiefond”
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag
-Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter som ingår i en arbetsgrupp
för beredning av ärendet kulturstipendier 2019.
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING 2019-03-14
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar att Henrik Andersson (S) ingår i arbetsgruppen.
Hans Hellström (M) yrkar att Björn Johansson (M) ingår i arbetsgruppen.
Kultur-och fritidsnämndens beslut
-Kultur- och fritidsnämnden utser två representanter, Henrik Andersson (S) och
Björn Johansson (M), som ingår i en arbetsgrupp för beredning av ärendet
kulturstipendier 2019.
Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsnämndens representanter i arbetsgruppen.
Henrik Andersson, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Hans Hellström, kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande
Christina Forsmark, kultursamordnare, handläggare kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Förrättningar, kurser och konferenser
KFN/2019:26 027
Sammanfattning
A) Riksidrottsmötet 23-24 maj
KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur-och fritidsnämndens beslut
– Kultur och fritidsnämnden beslutar att den som önskar får delta. Vid mötet
anmäler sig: Björn Johansson (M), Carl-Johan Stillström (C), Cjell Fransson
(L), Ann-Mari Helmersson (S), Bengt Edh (S), Hans Hellström (M),
Christina Melle (M), Hussein Abyan (MP), Emil Qvarnström (KD), Karin
Hannus (KD), Jan-Ove Lipponen (SD), Henrik Andersson (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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