JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

Plats och tid

Stadsbiblioteket, E-poset kl 13:15 —16:30

Beslutande

Peter Jutterström (M), ordf
Björn Johansson (M)
Hans Hellström (M)
Simon Löfgren (KD) ers. M. 0 (1(D)
Karin Hannus (1(D)
Carl-Johan Stillström (sS 52-60 kl 15.55
Cristina Gustavsson (SD) ers. 1-0 Lipponen

Henrik Andersson (5)
Eva Swedberg (5)
Mikael Rydberg (5) §52-53 kl 15.30
Ann-Marie Helmersson (5)
Bengt Edh (S)
Ulla Hultberg (Mp)
(SD)

Övriga närvarande

Chatrine Schander Ljungqvist (M)
Mazar Alijevski, t.f kultur- och fritidsdirektör
Axel Lindqvist (C), ers. C-I S (C) §61-81
Anna Johansson, sekreterare
Tim Nilsson (L)
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Cjell Fransson (L)
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Annika Johansson (S), ers M,R (5) § 54-81 Annica Ryman, avd, ch kvalitet- och utveckling
Atman Efrem (5),
Martin Petersson Dahl, avd.ch idrott och
Eber Fransson (5) till kl 17.15
förening samt biträdande kultur- och
Linda Vestman (5)
fritidsdirektör
Kristina Nero (V)
Johan Gärskog, avd, ch kultur- och bibliotek
Henrik Hermansson, stadens liv och innehåll
Elin Hornbrink, Smålands idrottsförbund
Lisa Bergström, friluftsstrateg

Utses att justera

Henrik Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Husvarnj Stadshus

Underskrifter Sekreterare

cL/fr\fl
Anna JA n4sdn

Paragraf §52-6164-69, 71-77,79-81

Ordförande
Peter Jütterström (M

.11

Justerande
Henrik Andersson
ANSLAG/BE VIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2017-04-20
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Plats och tid

Stadsbiblioteket, E-poset kl 13:15 —16:30

Beslutande

Peter Jutterström (lv), ordf
Henrik Andersson (S)
Björn Johansson (lvi)
Eva Swedberg (S)
Hans Hellström (M)
Mikael Rydberg (S) §52-53 Id 15.30
Simon Löfgren (1(D) ers. M. Oscarsson
Ann-Marie Hehnersson (S)
(1(D)
Bengt Edh (S)
Karin Hannus (1(D)
Ulla Hultberg (Mp)
Carl-Johan Stillström (C) §52-60 kl 15.55
Cristina Gustavsson (SD) ers. J-O Lipponen (SD)

Övriga närvarande

Chatrine Schander Ljungqvist (M)
Axel Lindqvist (C), ers. C-J S (C) § 61-81
Tim Nilsson (L)
Cjell Fransson (L)
Annika Johansson (5), ers M.R (5) § 54-81
Atman Efrem (S),
EberFransson (5) till kl 17.15
Linda Vestman (S)
Kristina Nero (V)

Utses att justera

Omedelbar justering

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter Sekreterare

1

Mazar Alijevski, t.f kultur- och fritidsdirektör
Anna Johansson, sekreterare
Martin Funck, enhetschef föreningsservice
Anna-Gun Grännö, administrativ chef
Amiica Ryman, avd. ch kvalitet- och utveckling
Martin Petersson Dahl, avd.ch idrott och
förening samt biträdande kultur- och
fritidsdirektör
Johan Gärskog, avd, ch kultur- och bibliotek
Henrik Hermansson, stadens liv och innehåll
Elin Hornbrink, Smålands idrottsförbund
Lisa Bergström, friluftsstrateg

Paragraf §62,63,70,78

-__A
Anna Ja s0n

Ordförande
Peter
Justerande
Omedelbar
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammantradesdatum

2017-04-20

Datum för anslags uppsättande 2017-04-26

Datum för anslags nedtagande 2017-05-18
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 52

Eventuell justering av dagordningen

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att föreliggande föredragningslista fastslås.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreliggande föredragningslista
fastslås.

-

Justerandes

sigfi
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 53

Informationsirende
Peter Jutterström (M) hälsar Linda Vestman (S) ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden välkommen.
Lisa Bergström, friluftsstrateg, informerade om att Jönköpings kommun har
placering tre i rankingen Årets friluftskommun.
Johan Gärskog, avdelningschef kultur- och bibliotek, informerade om
dagsläget och framtidsplanerna gällande Viktor Rydbergutställningen på
Länsmuseet.
Anna Gun Grännö, informerade om reviderat lokalprogram Stadsbiblioteket
plan 4 och 5 samt redovisade förslag till investeringsplan 2018-2022.
Martin Funck, enhetschef föreningsservice och Elin Hornbrink idrottskonsulent
Smålands idrottsförbund, informerade om svensk idrottsstrategi 2025 och
riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott.
Henrik Hermansson, verks anihetsutvecklare, informerade om Kulturella
Kreativa Näringar i Starcenter.
Redovisningar från förrättningar, kurser och konferenser
Peter Jutterström (M) deltog i Regionens utvecklingsdag gällande ung fritid
(2017-03-21) och i ett möte gällande friluftsliv på Öxnehaga Huskvarna (201703-21). Han träffade Kommunal skratt (2017-03-23) och deltog i en lunch med
HV:s damlag med anledning av SM-silver (2017-03-23). Han deltog i ett möte
angående bad (2017-03-23). Han var på KFUM för att diskutera nyöppnande
av en fritidsgård (2017-03-29). Han varpå ett möte med Jönköpings
Fältrittklubb (2017-03-21) och hade ett möte med representanter från Sliver
(2017-03-31). Han mötte kulturalliansen(2017-04-05) och träffade Svartorps
ridklubb (2017-04-10).
Henrik Andersson (5) var på ett möte angående badfrågor i Rådhuset (201703-23) och närvarade vid Ungdomsteater och hade kontakt med ABF:s
teaterskola i Kulturhuset (2017-03-26). Han närvarade vid ett möte om
föreningskontakter och rättvis behandling av föreningar (2017-03-31). Han
hade ett möte med förvaltningens ekonomiavdelning för att diskutera
personalfrågor och ekonomi (2017-04-04). Han deltog i ett möte om
Tändsticksområdets utveckling på Kulturhuset (2017-04-04). Han hade en träff
med kulturalliansen för att diskutera nya lokaler (2017-04-05). Han närvarade
vid Småstickornas teaterföreställning om Peter Pan (2017-04-14).
Eber Fransson (5) närvarade på Spira öppna möteplatsen för unga (2017-032 1) och i ett möte gällande friluftsliv Öxnehaga Huskvarna (2017-03-21).
Justeran (les st'gn

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

Ulla Hultberg (Mp) och Eva Swedberg (S) var på konstdialog på Länsmuseet
samt besökte gästateljén i Smedbyn (2017-04-17).
Kristina Nero (V) närvarade vid Småstickornas teaterföreställning om Peter
Pan (2017-04-14).
Karin Hannus (1(D) närvarade på kultur- och fritidsnämndens presidium i
Huskvarna (2017-04-04), träffade Kulturalliansen (2017-04-05), medverkade
vid interjuver (2017-04-18) samt träffade kommunalråd angående
badanläggningar (2017-04-24).
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 54

Meddelande
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över meddelanden 2017-03-042017-04-06 läggs till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förteckningen över meddelanden
2017-03-04--2017-04-06 läggs till handlingarna.

-

Justerandes
:.

.
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Kultur- och fritidsnämnden
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§55

Delegationsbeslut
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar att förteckningen över delegationsbeslut 2017-0304-2017-04-06 godkänns.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och ftitidsnmnden beslutar att förteckningen över delegationsbeslut
2017-03-04-2017-04-06 godkänns.

-

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-04-20

§ 56

Jönköpings kommuns kulturstipendier 2017
KFN/2017:106 867
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ska utse årets mottagare av Jönköpings kommuns
kulturstipendium, Folkbildningsstipendium, Huskvarna stads jubileumsstiftelse
och Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond. Kultur- och fritidsnämnden
beslutade 2017-03-16 § 40 att utse en arbetsgrupp för beredning av
kulturstipendier. Eftersom kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj är
inställt föreslås att kultur- och fritidsnämndens ordförande ges delegation att
besluta om årets stipendiater.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27.
Bilaga: Regler för kultur- och fritidsnämndens kulturstipendier
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ordförande ges delegation att besluta om årets
kulturstipendiater.
Beslutet offentliggörs först då samtliga stipendiater meddelats.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande delar ut
stipendierna.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande ges delegation att besluta
om årets kulturstipendiater.
Beslutet offentliggörs först då samtliga stipendiater meddelats.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande delar ut
stipendierna.
-

-

-

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

Justerandes sign )
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JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 57
Utveckling av Österängens bibliotek
KFN/2016:1024 882
Sammanfattning
Biblioteksverksamheten i Österängens centrum behöver utvecklas. I
Biblioteksplanen anges bland annat att biblioteken ska vara en plats för
interaktivitet, skapande och upplevelser. De nuvarande lokalerna begränsar
starkt möjligheterna till just programverksamhet och skapande. Biblioteket
erbjuds av Vätterhem aft flytta till nya lokaler i Österängens centrum i
anslutning till Österängens konsthall. För att genomföra flytten måste
biblioteket stänga de nuvarande lokalerna under en period.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-12
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-06
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft flytta biblioteksverksamheten i
Österängens centrum till nya lokaler i anslutning till Österängens konsthall och
utveckla verksamhetens innehåll. Detta kan ske senast efter årsskiftet
2017/2018. Ärendet kommer aft beaktas i VIP 2018-2020.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jufterström (lvi) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft flytta biblioteksverksamheten i
Österängens centrum till nya lokaler i anslutning till Österängens konsthall och
utveckla verksamhetens innehåll. Detta kan ske senast efter årsskiftet
2017/2018. Ärendet kommer aft beaktas i VIP 2018-2020.

-

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

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§58
Huskvarna biblioteks flytt till nya stadshuset i Huskvarna
KFN/2017:15 882
Sammanfattning
Det nya biblioteket i Huskvarna kommer att inrymmas i det nya Stadshuset.
För att kunna genomföra en flytt till de nya lokalerna stänger det gamla
biblioteket på Drottninggatan den 1juli 2017 och öppnar sedan i nya lokaler på
Madängen i december. Under den stängda perioden planeras att utöka
Bokbussens turer i Huskvarna. Bokbilen stannar redan idag vid Trädgårdens
äldreboende i centrala Huskvarna och kan därmed också fungera som en extra
resurs under den stängda perioden. Under perioden från och med 7 augusti till
och med 20 oktober 2017 erbjuds biblioteksbesökarna en begränsad
biblioteksverksamhet i Alf Henrikson-rummet. Den innebär tidnings- och
tidskriftsläsning samt möjlighet att återlämna medier som lånats genom
bokbuss, bokbil eller på andra bibliotek i kommunen, I Alf Henrikson-rummet
ska också finnas information kring flytten av biblioteket samt om hur
biblioteksverksamheten kommer att utvecldas i de nya lokalerna och de
möjligheter som uppstår genom till exempel satsningen på meröppet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-01-12. KFN/20 17:15 882
Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2017-03-16 § 37
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Huskvarna bibliotek i
nuvarande lokaler från och med 1juli 2017 för att sedan öppna i de nya
lokalerna i det nya Stadshuset i december 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket deltar i den officiella
invigningen av Stadshuset 2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket erbjuder tillfällig
begränsad biblioteksverksamhet i Alf Henrikson-rummet i de gamla
bibliotekslokalerna från och med 7 augusti till och med 20 oktober.
-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats I förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

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

JusterandsI
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Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2017-04-20

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stänga Huskvarna bibliotek i
nuvarande lokaler från och med 1juli 2017 för att sedan öppna i de nya
lokalerna i det nya Stadshuset i december 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket deltar i den officiella
invigningen av Stadshuset 2018.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att biblioteket erbjuder tillfällig
begränsad biblioteksverksamhet i Alf Henrikson-rummet i de gamla
bibliotekslokalerna från och med 7 augusti till och med 20 oktober.

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Annika Wernborg, enhetschef närbiblioteken, kultur- och fritidsförvaltningen
Asa Storek, enhetschef stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen
Andreas Öggesjö, verksamhetssamordnare, Huskvarna bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Johan Gärskog, avdelningschef, kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerand-s
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

§59
Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 2015-2018.
KFN/2015:14 809
Sammanfattning
Delegering av beslutanderätt inom en nämnd är reglerad i kommunallagen 6
kap § § 3-38. Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om tillägg i befintlig
delegationsordning 2015-10-22 § 160 under:
Delegation B Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Akuta reparationer/underhåll/borttagande av anläggningar, inventarier och
konstverk där värdet överstiger 500 tkr.
Vid avregistering av konstverk ska åverkan eller någon annan skada,
dokumenteras och läggas in i konstregistret,
Delegat: Ordförande
Akuta reparationer/underhåll/borttagande av anläggningar, inventarier och
konstverk där värdet understiger 500 tkr.
Vid avregistering av konstverk ska åverkan eller någon annan skada,
dokumenteras och läggas in i konstregistret,
Delegat: Förvaltningsdirektör
Rep arationer/underhåll/borttagande av anläggningar, inventarier och
konstverk där värdet understiger 100 tkr.
Vid avregistering av konstverk ska åverkan eller någon annan skada,
dokumenteras och läggas in i konstregistret.
Delegat: Avdelningschef
Teckna avtal beträffande erhållande av gåva, donation, testamenten.
Delegat: Förvaltningsdirektör
-

Verkställighetsärende B Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsordning
Reparationer/underhåll/borttagande av anläggningar, inventarier och
konstverk där värdet understiger 50 tkr.
Vid avregistering av konstverk ska åverkan eller någon annan skada,
dokumenteras och läggas in i konstregistret,
Delegat: Enhetschef
Tillfälliga avtal och överenskommelser som innebär åtaganden som understiger
30 tkr kan undertecknas av enhetschef genom t ex digital underskrift.
Delegat. Enhetschef
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Antagen delegationsordning kultur- och fritidsnämnden 2015-10-22 § 160
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tillägg i delegationsordning
2015- 10-22 § 160 för kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun enligt
föreliggande tjänstemannaförslag 2017-03-27.

-

Justerandes * g

-
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MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Eva Swedberg (S) yrkar på tillägget att beslut gällande avregistrering av
konstverk ska föregås av information till kultur- och fritidsnämnden.
Peter Jutterström (M) tillstyrker tilläggsyrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Eva Swedbergs (S) tilläggsyrkande
respektive föreliggande förslag och finner tilläggsyrkandet antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta tillägg i delegationsordning
2015- 10-22 § 160 för kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun enligt
föreliggande tj änstemannaförslag 2017-03-27 samt att beslut gällande
avregistrering av konstverk ska föregås av information till kultur- och
fritidsnämnden.

-

Beslutet expedieras till:
Johan Gärskog, avdelningschef kultur och bibliotek, kultur- och
fritidsförvaltningen
Erica Månsson, tf enhetschef kulturproduktion, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandsi 'ii
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§ 60
Medborgarförslag om bandyhall i Jönköping
1^017:53 809
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om att bygga en
bandyhall i Jönköping. Kommunfullmäktige har den 2016-11-24 § 289
överlämnat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-11-24 § 289
Medborgarförslag om bandyhall i Jönköping
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget utifrån
förvaltningens tjänsteskrivelse och förordar därför inte en prioritering av en
bandyhall, där huvudskälet är att kommunen har väldigt stora
anläggningsbehov på bad- och idrottssidan som måste prioriteras före en
bandyhall.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergrip ande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar följande ändring i att-satsen; Kultur och
fritidsnämnden beslutar att avslå motionen trots att kultur- och fritidsnämnden
delar motionärens syn på att det finns ett behov av bandyhall i kommunen. Till
följd av andra stora anläggningsbehov såsom badanläggningar kan kultur- och
fritidsnämnden för närvarande tyvärr inte förorda en prioritering av just
bandyhall.
Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström (M) ställer proposition på Henrik Anderssons (S) yrkande
respektive föreliggande förslag och finner det förstnämnda antaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå motionen trots att kultur- och
fritidsnämnden delar motionärens syn på att det finns ett behov av bandyhall i
kommunen. Till följd av andra stora anläggningsbehov såsom badanläggningar
kan kultur- och fritidsnämnden för närvarande tyvärr inte förorda en
prioritering av just bandyhall.
-

Utdragsbestyrkande

17

SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL
2017-04-20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

Beslutet expedieras till.Martin Peterson Dahl, avdelningschef idrott och förening, handläggare, kulturoch fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsens diarium

Justerancles sigh

-
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§61

Motion om sunt utbud av mat på kommunens fritidsanläggningar
Remiss
KFNI2017:36 809

-

Sammanfattning
Mats Rappe (MP) anför i motion 2016-11-24 att det ofta inte finns några bra
alternativ för mellanmål på kommunens fritidsanläggningar och för
vegetarianer eller veganer finns det inget fullgott kostalternativ. Kommunen är
ett viktigt föredöme och kan ställa krav på entreprenörerna, som har hand om
serveringen, nr kontrakt med dem skrivs. Mot denna bakgrund föreslår
motionären följande: På kommunens fritidsanläggningar ska det enbart
serveras god, nyttig och ekologisk mat Det ska finnas bra vegetariska alternativ
på kommunens fritidsanläggningar.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-14.
Remiss- Motion om sunt utbud av mat på kommunens fritidsanläggningar.
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14 § 325
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fl'itidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-14 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
motionen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-14 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
motionen.

Beslutet expedieras till.
Konimunstyrelsens diarium
Martin Funck, enhetschef föreningsservice, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sifi
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§ 62

Detaljplan för kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik Lm-fl.
Område Väster
KFN/2017:97 214
Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detalj planeförslag för den kommunala
fastigheten Jönköpings Tändsticksfabrik 1. Syftet med detalj planen är att
planlägga för de passande typer av verksamheter som finns inom området idag,
till exempel bostäder, restauranger, kontor och handel, samt att planlägga
marken mellan husen som allmän platsmark. Området är i dagsläget planlagt
som kvartersmark för industri, men har under lång tid inte använts till detta. En
avsikt med detaljplanen är att säkerställa dess befintliga kulturhistoriska
värden.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-03
Samrådshandling 2017-02-14
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till detaljplan för
kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik 1 .m.fl.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (5) yrkar följande;
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att detaljplan för kvarteret
Jönköpings Tändsticksfabrik 1 m.fl. behandlar hur skyddet av kulturmiljön i
sin helhet och i delar bör säkerställas. Det finns dock motsättningar i de
skrivelser som finns i materialet och det framgår inte tydligt hur skyddet av
området ska säkerställas.
Kultur- och fritidsnämnden anser att den nybostadsbyggnati0n som är
föreslagen kommer att påverka den sociala miljön i området och begränsa
möjligheten att bedriva kulturella aktiviteter i området samt negativt påverkar
näringsidkares möjlighet att få gäster, utöver att bestrida de rader som
detaljplanen själv lyfter fram, nämligen att "Tändsticksområdets
kulturhistoriska värde ligger till stor del i den kompletta miljön, där inget rivits
eller ytterligare bebyggts sedan nedläggningen av fabriken."
Kultur- och fritidsnämnden anser att de temporära bostäder som idag finns på
området inte bör permanenteras till följd av att det ökar konfliktytan mellan
kulturella aktörer och boenden. Ett undantag är i det fall de blir lokaler, där
särskilda krav kan ställas.
-

-

-

Justerandestäp/
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Kultur- och fritidsnämnden anser att Tändsticksområdets nuvarande
utformning möjliggör kulturella verksamheter som är värdefulla för
kommunens kulturliv och att kommunen därför borde arbeta med aft stärka
dessa verksamheter och områdets karaktär i en humanistisk riktning där
kulturen i det offentliga rummet är utgångspunkten.

-

Ulla Hultberg (MP) tillstyrker Henrik Anderssons (S) yrkande.
Peter Juttèrström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt aft paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Peter Jufterström (M) ställer proposition på eget yrkande och Henrik
Anderssons (S) yrkande och finner det förstnämnda antaget.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S), Kristina Nero (V) och Ulla Hultberg (MP) lämnar
följande protokollsanteckning; Tändsticksområdet har precis som detaljplanen
säger, eft särskilt värde till följd av aft inga byggnationer skett sedan fabriken
lade ned. Likaså finns det ett kulturellt och humanistiskt perspektiv som saknas
i detaljplanen. Därav reserverar vi oss mot beslutet aft utan kommentar ställa
sig positiv till detaljplanen."
Ewa Swedberg (S) lämnar följande protokollsanteckning för den

socialdemokratiska gruppens räkning; S-ledamöter emotser med glädje aft
Tändsticksområdet kommer aft göras vackert, trevligt och säkrare i och med aft
fler ges möjlighet aft bo där. Det gäller såväl flanörer, aktiva besökare, nutida
och framtida boende, men också de tilltänkta kreativt konstnärligt utövande
som förhoppningsvis både ska kunna bo och verka på samma plats.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft ställa sig positiv till detaljplan för
kvarteret Jönköpings Tändsticksfabrik 1 .m.ft

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer
Henrik Andersson (S), Kristina Nero (V) och Ulla Hultberg (MP) reserverar sig
enligt protokollsanteckning.
Beslutet expedieras till.
Stadsbyggnadskontoret
Martin Petersson Dahl, avdelningschef idrott och förening, kultur- och
fritidsförvaltningen

randeigh

Utdragsbestyrkande

21

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 63

Medborgarförslag för åtgärd, upprustning av tennisbanan på
Skänkeberg
KFNI2016:475 818
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Stina Robertsson 15 år angående
upprustning av kommunal tennisplan vid Lönej orden på Skänkeberg. Vid
besök på plats konstaterades att det förelåg skaderisk för utövare då det var
sprickbildningar i asfalten och uppstickande asfaltsbitar som borde åtgärdas
omgående. Nödvändig renoveringen gjordes ijuli 2016.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-23
Protokollsutdrag komunfullmäktige 2016-04-27 § 101 Medborgarförslag från
Stina Robertsson 2016-04-08
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget i och med
att tennisplanen har åtgärdats till en kostnad av 31400 kr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt omedelbar justering.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget i och med
att teimisplanen har åtgärdats till en kostnad av 31400 kr.

-

Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
Beslutet expedieras till:
Stina Robertsson
Carina Karlzon, föreningsutvecklare, kultur-och fritidsförvaltningen

idestg
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Årets ungdomsledare 2017
KFN/2017:267 804
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden utser årligen Årets ungdomsledare.
Ungdomsledaren belönas för uppskattade barn- och ungdomsledarinsatser
inom föreningslivet i Jönköpings kommun i form av stipendier, vilka delas ut i
samband med nationaldagsfirandet den 6juni ut i Rådhusparken.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera till kultur- och
fritidsnämndens ordförande att besluta i ärendet.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att delegera till kultur- och
fritidsnämndens ordförande att besluta i ärendet.

Beslutet expedieras till:
Idriz Bytyci, föreningsutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 65

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och
Likabehandlings (RFHL) ansökan om bidrag till föreningar med
social verksamhet 2017
KFNI2017:275 805

Sammanfattning
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL)
som bl.a. arbetar med hjälp och stöd för narkotika- och läkemedelsberoende
har inkommit med ansökan om bidrag till verksamhet för 2017 avseende bidrag
till föreningar med social verksamhet.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Ansökan om Bidrag till föreningar med social verksamhet
Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela RFHL bidrag till föreningar
med social verksamhet med 70 000 kr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och flitidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela RFHL bidrag till föreningar
med social verksamhet med 70 000 kr.

-

Beslutet expedieras till:
RFHL
Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 66
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Jönköping
Lokalförenings (RSMH) ansökan om bidrag till föreningar med
social verksamhet 2017
KFN/2017:276 805
Sammanfattning
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH),
har inkommit med ansökan om bidrag till verksamhet för 2017 avseende
kamratstödj ande, anhörigverksaiTihet, studiecirklar, aktiviteter och rådgivning.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Ansökan om bidrag till föreningar med social verksamhet
Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH) Bidrag till föreningar med
social verksamhet med 70 000 kr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripaflde samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa, Jönköping Lokalförening (RSMH) Bidrag till föreningar med
social verksamhet med 70 000 kr.
-

Beslutet expedieras till:
RSMH
Pierre Oksanen, föreningsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Jovo Djukic, ekonom, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 67

Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsas (SPH) ansökan om
bidrag till föreningar med social verksamhet 2017
KFN/2017:277 805
Sammanfattning
Riksföreningen SPH, Social och Psykisk Hälsa, har inkommit med ansökan om
bidrag till verksamhet för 2017 avseende kamratstödj ande verksamhet,
studiecirklar, aktiviteter, rådgivning och stöd i samhälls-, myndighets-, vårdoch omsorgskontakter.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Ansökan om bidrag till föreningar med social verksamhet
Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Social och Psykisk Hälsa
(SPH) bidrag till föreningar med social verksamhet med 70 000 kr.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tilldela Social och Psykisk Hälsa
(SPH) bidrag till föreningar med social verksamhet med 70 000 kr.

-

Beslutet expedieras till:
SPH
Pierre Oksanen, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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68

Kartläggning av behovet av och möjligheten att anställa
studentmedarbetare i nämndernas verksamheter Remiss
KFNI2016:953 809
-

Sammanfattning
Uppdrag ges till samtliga nämnder att kartlägga behovet av och möjligheten aft
anställa studentmedarbetare i sina verksamheter. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 2017-05-29.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss 2016-12-06 Kartläggning av behovet av och
möjligheten att anställa studentmedarbetare i nämndernas verksamheter
(Ks/2016:442 020)
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27 Kartläggning av
behovet av och möjligheten att anställa studentmedarbetare i nämndernas
verksamheter Remiss
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ser initiativet om studentmedarbetare som ett bra
initiativ, framförallt eftersom det hjälper ungdomar att samla arbetsmeriter och
få arbetslivserfarenheter.
Kultur- och fritidsnämnden ser även att förslaget innebär en markant nytta för
förvaltningen i och med att studentmedarbetarna för med sig nya tankegångar,
impulser och metoder från studierna till verksamheterna.
Med utgångspunkt i att finansieringen ordnas och för verksamheterna
passliga studerande hittas bedömer kultur- och fritidsnämnden att kultur- och
fritidsförvaltningens olika verksamheter kan ta emot 5-7 studentmedarbetare.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergriPaflde samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
SD deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
Protokollsanteckning
Kristina Nero (V) lämnar följande protokollsanteckning; Ur Jönköpings
kommuns ensidiga perspektiv kan förslaget att anställa studentmedarbetare i
nämndernas verksamhet till en början synas positivt. För att detta skulle
fungera krävs även insatser med handledning från förvaltningspersonalen,
vilket innebär ökad belastning i form av tid och ekonomi.
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Dessutom bör man betänka studiesituationen för studenter idag.
Studiegångarna är oftast bundna och kräver tidseffektivitet i studietakten för
heltidsstudier. Praktikperioder ingår för övrigt redan i de flesta utbildningars
kursplaner. Stressfaktorn för ambitiösa studenter har redan ofta påpekats. Att
ge detta erbjudande om anställning till studenter är att fresta dem ytterligare.
Risken finns att man inte klarar av sina examina. Med denna bristande omtanke
om kommunens invånare kommer varken Jönköping University eller
Jönköpings kommun att framstå i god dager.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att se initiativet om studentmedarbetare
som ett bra initiativ, framförallt eftersom det hjälper ungdomar att samla
arbetsmeriter och få arbetslivserfarenheter.
Kultur- och fritidsnämnden ser även att förslaget innebär en markant nytta för
förvaltningen i och med att studentmedarbetarna för med sig nya tankegångar,
impulser och metoder från studierna till verksamheterna.
Med utgångspunkt i att finansieringen ordnas och för verksamheterna
passliga studerande hittas bedömer kultur- och fritidsnämnden att kultur- och
fritidsförvaltningens olika verksamheter kan ta emot 5-7 studentmedarbetare
-

-

Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Avdelningschef Annika Ryman, kvalitet och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Kari Ruokola, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 69

Medborgardialogen Remiss från parlamentariska kommittén 201702-10
-

KFN/2017:87 001

Sammanfattning
Parlamentariska kommittéen vill utvärdera hur kommunfullmäktiges beslut
kring medborgardialog och lokala utvecklingsgrupper har utvecklats och
fungerar idag. Kultur- och fritidsförvaltningen har idag en omfattande dialog
med medborgare i olika åldrar. Det finns behov av en tidig medborgardialog,
innan alltför mycket redan är beslutat.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-27
Remiss Medborgardialogen Remiss från parlamentariska kommittén 2017-0210
-

Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-27 lämnas som remissvar till parlamentariska
kommittéen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en tidig
medborgardialog med en tydlig struktur och en ökad samordning över
förvaltningsgränserna.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i fdrvaltningsövergripaflde samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-27 lämnas som remissvar till parlamentariska
kommittéen. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till en tidig
medborgardialog med en tydlig struktur och en ökad samordning över
fOrvaltningsgränsema.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Annica Ryman, avdelningschef kvalitét och utveckling, handläggare, kulturoch ritidsförvaltningen
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§

70

Delbetänkandet för en god och jämlik hälsa En utveckling av det
foikhälsopolitiska ramverket Remiss
KFN/2017:211 809
-

-

Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med delbetänkandet För en god och jämlik
hälsa en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.
Kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-14
Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa För en god och jämlik hälsa
En utveckling av det folkhäls opolitiska ramverket
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-14 lämnas som
yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa En utveckling av
det foikhälsopolitiska ramverket, vilket innebär att kultur- och fritidsnämnden
tillstyrker delbetänkandet.

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tj änsteskrivelse 2017-03-14 lämnas som yttrande över delbetänkandet För en
god och jämlik hälsa En utveckling av det foikhälsopolitiska ramverket, vilket
innebär att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker delbetänkandet.

-

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Lill Granath, folkhälsosamordnare, kultur- och fritidsförvaltningen
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§71
Medborgarförslag om att inrätta Alfred Dalins plats i Huskvarna
KFNI2017:268 809
Sammanfattning
Leif Ruhnström, medlem i Dalinföreningen i Huskvarna, har i ett
medborgarförslag föreslagit inrättandet av en Alfred Dalin plats I Esplananden
i Huskvarna som skulle bära Alfred Dalins namn och utsmyckas med någon
typ av konstverk som anknyter till Dalins person och verk.
Remissvaret skall vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 2017-07-21.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21
Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2017-02-23 § 31
Medborgarförslag till Jönköpings kommunfullmäktige 2017-02-06 om att
inrätta Alfred Dalins plats i Huskvarna.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden ser inte ett direkt behov för
skapandet av en Alfred Dalin plats i Huskvarna, eftersom de konstnärliga
utsmyckningarna i det nya stadshuset redan är skapade i Alfred och Arma
Dalins anda. Därmed kan man se stadshusets konstnärliga utsmyckning som en
hyllning för det arbetet som paret Dalin gjorde för den pedagogiska
utvecklingen i skolvärlden i Sverige.
MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till kommunstyrelsen som svar över
medborgarförslaget. Kultur- och fritidsnämnden ser inte ett direkt behov för
skapandet av en Alfred Dalin plats i Huskvarna, eftersom de konstnärliga
utsmyckningarna i det nya stadshuset redan är skapade i Alfred och Anna
Dalins anda. Därmed kan man se stadshusets konstnärliga utsmyckning som en
hyllning för det arbetet som paret Dalin gjorde för den pedagogiska
utvecklingen i skolvärlden i Sverige.

-
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Beslutet expedieras till.
Kommunstyrelsens diarium
Kari Ruokola, handläggare, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Erica Månsson, enhetschef för enheten kulturproduktion, kultur- och
fritidsförvaltningen
Aimica Ryman, avdelningschefkvalitét- och utveciding, kultur- och
fritidsförvaltningen
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§

72

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
KFN/2017:280 890
Sammanfattning
Kulturdepartementet önskar kommunens synpunkter på förslagen i
promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. I
promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen
och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellefl. Utgångspunkt för
förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela
landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens diarium tillhanda senast 2017-05-15.
-

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-24
Regeringskansliets remiss 2017-03-14 Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellell (Ds 2017:8)
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden stöder förslagen och målsättningarna i
promemorian.
Kultur- och fritidsnämnden vill särskilt betona det positiva i den planerade
satsningen på bild- och formområdet i och med att åtgärden kan stärka den
offentliga konstens roll i den publika miljön samt den konstnärliga
utvecklingen både nationellt, regionalt och lokalt.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock uttrycka oro för planen att konst- och
kulturfrämjande verksamhet tas bort som eget område och inkluderas i stället
inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden vill betona
vikten i att den här åtgärden inte leder till att konst- och kulturfrämjande
verksamhet överses eller marginaliseras.

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att stödja förslagen och målsättningarna i
promemorian.
Kultur- och fritidsnämnden vill särskilt betona det positiva i den planerade
satsningen på bild- och formområdet i och med att åtgärden kan stärka den
offentliga konstens roll i den publika miljön samt den konstnärliga
utvecklingen både nationellt, regionalt och lokalt.
Kultur- och fritidsnämnden vill dock uttrycka oro för planen att konst- och
kulturfrämjande verksamhet tas bort som eget område och inkluderas i stället
inom respektive verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden vill betona
vikten i att den här åtgärden inte leder till att konst- och kulturfrämjande
verksamhet överses eller marginaliseras.
-

-

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Kari Ruokola, handläggare, kulturutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
Annika Ryman, avdelningschef kvalitét- och utveckling, kultur- och
flitidsförvaltningen

Justerandes sign
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73

Arbetsmarknadsfrågor och integration -Remiss fran
parlamentariska kommittén 2017-02-10
KFN/2017:80 001
Sammanfattning
Parlamentariska kommittén önskar synpunkter på hur arbetet med
arbetsmarknadsfrågor och integration på bästa sätt kan organiseras. Det handlar
både om förvaltnings- och nämndsnivå.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-20
Arbetsmarknadsfrågor och integration Remiss
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-20 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och instämmer därmed i kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 att
huvudansvaret för de nyanländas integration i arbetslivet även framöver ska
vara placerad under utbildnings- och arbetsplatsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden betonar att en framgångsrik integration av
nyanlända till det svenska samhället är en bred utmaning som förutom
arbetskraftspolitiska insatser även involverar utbildningsinsatser, kulturella
insatser, fritids- och friluftsinsatser, foikhälsoinsatser, hälsovårdsinsatser och
samverkan mellan kommunen, föreningar och det civila samhället.
Kultur- och fritidsförvaltningen påtalar vikten av en nära samverkan mellan
samtliga berörda förvaltningar för att tillsammans utbyta kunskaper och hitta
samverkansformer för att kunna erbjuda den bästa möjliga integrationen för
den nyanlända till det svenska samhället på alla berörda plan.

-

-

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-20 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och instämmer därmed i kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18 att
huvudansvaret för de nyanländas integration i arbetslivet även framöver ska
vara placerad under utbildnings- och arbetsplatsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden betonar att en framgångsrik integration av
nyanlända till det svenska samhället är en bred utmaning som förutom

-

-
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arbetskraftspolitiska insatser även involverar utbildningsinsatser, kulturella
insatser, fritids- och friluftsinsatser, foikhälsoinsatser, hälsovårdsinsatser och
samverkan mellan kommunen, föreningar och det civila samhället.
Kultur- och fritidsförvaltningen påtalar vikten av en nära samverkan mellan
samtliga berörda förvaltningar för att tillsammans utbyta kunskaper och hitta
samverkansformer för att kunna erbjuda den bästa möjliga integrationen för
den nyanlända till det svenska samhället på alla berörda plan.

-

Beslutet expedieras till:
Kari Ruokola, kulturutvecklare, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Thomas Yaftali, samordnaren för civilsamhället, kultur- och
fritidsförvaltningen
Josefine Colliander vid parlamentariska kommittén, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justeraides si
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§ 74

Fastighet Ödlan 21
KFNI2017:319 809
Sammanfattning
Sedan oktober - 2016 har Södra Munksjön Utvecklings AB och kultur- och
fritidsförvaltningen för diskussioner om framtida samarbete kring fastigheten
Ödlan vid Södra Munksjön. De gemensamma ambitionerna omfattar att
aktivera huset och platsen, skapa evenemang och aktiviteter som lockar
besökare samt att i ett tidigt skede integrera Kultur- och fritidsfrågor i den
framtida nya stadsdelen. Kultur -och fritidsförvaltningen har tagit fram en
förstudie innehållande preliminär budget, tidsplan, organisation med mera för
år 2017 och kommande år. Samarbetesproj ektet föreslås fortsätta enligt plan.
-

Beslutsunderlag
Förstudien 2013-03-06
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-07
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samarbetet mellan SMUAB och
kultur- och fritidsnämnden gällande fastigheten Ödlan 21 etableras och ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med
riktlinjerna i framtagen förstudie. Ärendet kommer att beaktas i VIP 20182020.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att samarbetet mellan SMUAB och
kultur- och fritidsnämnden gällande fastigheten Ödlan 21 etableras och ger
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med
riktlinjerna i framtagen förstudie. Ärendet kommer att beaktas i VIP 20182020.

-

Beslutet expedieras till:
Henrik Hermansson, handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen
Annica Ryman, avdelningschef kvalitet- och utveckling, kultur- och
fritidsförvaltningen
Utdragsbestyrkande
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§ 75

Presidiernas roll Remiss från parlamentariska kommittén 2017-02-

10
KFN/2017:86 001

Sammanfattning
Parlamentariska kommittéen har begärt in synpunkter på hur nämnden har
organiserat sitt arbete gällande presidiets roll. Kultur- och fritidsnämnden har
ett presidium.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21
Presidiernas roll Remiss
-

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tj änsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och anser att presidiets roll i nuläget är tydlig och väl fungerande i
nämndens beredningsarbete.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tj änsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och anser att presidiets roll i nuläget är tydlig och väl fungerande i
nämndens beredningsarbete

-

Beslutet expedieras till.~
Kommunstyrelsens diarium
Mazar Alij evski, tf kultur- och fritidsdirektör, kultur- och fritidsförvaltningen
Anna-Gun Grännö, avdelningschef administration, kultur- och
fritidsförvaltningen

Justerandes SIh/
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§

76

Kommundeisråden Remiss från parlamentariska kommittén 201702-10
KFN/2017:85 001
-

Sammanfattning
Parlamentariska kommittéen har begärt in synpunkter gällande
konimundeisrådens uppdrag och arbetsformer. Kultur- och fritidsnämnden har
under nuvarande mandatperiod haft mycket lite kontakt med kommundeisråden
och anser att det är dags att se om det finns andra arbetsformer att
kommunicera med medborgarna och fånga upp deras synpunkter. I ett annat
svar kommenteras medborgardialogen som är ett verktyg att använda (KFN
/2017:87).
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21
Kommundeisråden- Remiss
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-21 lämnas som remissvar till parlamentariska
kommittéen. Kultur- och fritidsnärmiden har under nuvarande mandatperiod
haft mycket lite kontakt med kommundelsråden och föreslår därför att istället
använda andra forum såsom utvecklingsgrupper och medborgardialog.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Henrik Andersson (S) yrkar följande tillägg i svaret till parlamentariska
kommittéen; Kommundelsråd saknas dessutom i delar av kommunen vilket gör
att medborgarnas förmåga att organisera sig skiljer mellan kommundelarna.
Det finns också en obalans mellan de lokala utvecklingsgrnpperna (knutna till
kommundelsutveckling) och komrnundelsråden där arbetsfördelningen är långt
ifrån klar. Den demokratiska förankringen i lokalsamhället är viktig men
formen för denna bör struktureras på ett tydligt sätt.
-

Peter Jutterström (M) tillstyrker yrkandet.
Peter Jutterström ställer proposition på Henrik Andersson (S) tilläggsyrkande
respektive föreliggande förslag och finner tilläggsyrkandet antaget.

Justerandes
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-21 lämnas som remissvar till parlamentariska
kommittéen. Kultur- och fritidsnämnden har under nuvarande mandatperiod
haft mycket lite kontakt med kommundeisråden och föreslår därför att istället
använda andra forum såsom utvecklingsgrupper och medborgardialog.
Kommundelsråd saknas dessutom i delar av kommunen vilket gör att
medborgarnas förmåga att organisera sig skiljer mellan kommundelarna. Det
finns också en obalans mellan de lokala utvecklingsgrupperna (knutna till
kommundelsutveckling) och kommundelsråden där arbetsfördelningen är långt
ifrån klar. Den demokratiska förankringen i lokalsamhället är viktig men
formen för denna bör struktureras på ett tydligt sätt.

-

-

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Anna-Gun Grännö, administrativ chef, handläggare, kultur- och
fritidsförvaltningen

andes32gn

ji7

Utdragsbestyrkande

40

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 77

Upphandling -Remiss från parlamentariska kommittén 2017-02-10
KFNI2017:82 001
Sammanfattning
Parlamentariska kommittéen har begärt in synpunkter på hur samarbetet ser ut
mellan nämnden och upphandlingsutskottet/upphafldlingSaVdelnillgen. Kulturoch fritidsnämnden och förvaltningen har haft väldigt lite, nästintill ingen,
direktkontakt med utskottet varför nämnden inget har att erinra på det arbete
som upphandlingsutskottet utför. När det gäller förvaltningen så har den fått
den hjälp och stöd som behövs för att göra så rätt och riktigt som möjligt när
det gäller upphandlingar och inköp inom givna regler. Våren 2016 utbildade
upphandlings avdelningen förvaltningens chefer i upphandling och inköp.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-21
Upphandling -Remiss
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tj änsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och har inget att erinra eller tillägga på samarbetet med
upphandlingsutskottet/upphandliflgSSavdelthngen.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Henrik Andersson (S) lämnar följande protokollsanteckning för S-gruppen;
Värdet på de offentliga upphandlingarna är stort. För vår kommun rör det sig
uppskattningsvis om över 2 miljarder kronor. Upphandlingar kan vara ett
viktigt politiskt instrument för att åstadkomma till exempel utveckling och god
ekonomi. Att vara aktsam med de kommunala skattepengarna är en viktig
aspekt, men också att kunna uppnå viktiga politiska prioriteringar.
Innovationsupphandlingar är ett exempel. Ställa krav på ekologiska och sociala
hänsyn är en annan. Upphandlingar innehåller som sagt ett redskap för att
genomföra förändring. Därför skulle det bästa vara om kommunen inrättade en
politisk nämnd för upphandlingsfrågorna. I andra hand att dagens
upphandlingsutskott tar sig ett större mandat och gör politiska prioriteringar vid
formulering av förfrågningsunderlag.
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Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-03-21 lämnas till parlamentariska kommittén som
remissvar och har inget aft erinra eller tillägga på samarbetet med
upphandlingsutskottet/upphandlingSsaVdelthflgen.

-

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium
Anna-Gun Grännö, avdelningschef administration

Justerandes In
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78

Nämndernas redovisning till kommunfullmäktige av
medborgarförslag och uppdrag- vår 2017
KFN/2017:219 809
Sammanfattning
Enligt de allmänna bestämmelserna för kommunens nämnder ska
förvaltningarna redovisa samtliga avslutade och pågående ärenden/uppdrag
från kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-13
Bilaga till kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-13
Skrivelse från kommunstyrelsens diarium 2017-02-28
Förslag till kultur-och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen av
uppdrag och medborgarförslag och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.
-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag
samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen av
uppdrag och medborgarförslag och överlämna redovisningen till
kommunstyrelsen.

-

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens diarium

Justerandes
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km
Förslag till Investeringsplan 2018-2022 kultur- och fritidsnämndens
verksamheter Budget 2018
KFN/2017:283 049
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens förslag utgår från beslutad VIP 2017-2019 och av
stadskontoret givna anvisningar. Några investeringsprojekt har
kostnadsberäknats på nytt och förskjutits framåt på grund av förändrade
förutsättningar. Förslaget innehåller också några nya förslag på investeringar,
dels med anledning av reinvesteringsbehov men också på grund av större
behov inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-07
Kultur- och fritidsnämndens förslag till investeringsplan 2018-2022.
Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till investeringsplan
2018-2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

-

MBL-behandling
Ärendet har behandlats i förvaltningsövergripande samverkan den 2017-04-11.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet
Yrkanden
Peter Jutterström (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
S, V och Mp lämnar följande protokollsanteckning; Den rödgröna oppositionen
behandlar budgeten i sin helhet under budgetfullmäktige i Jönköpings
kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till investeringsplan
2018-2022 för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

-

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

andes si/
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§ 80

Förrättningar, kurser och konferenser

1) SFK: s Årskonferens i Örebro 22-24 augusti 2017

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar aft presidiet eller ersättare till presidiet
deltar i SFK:s Årskonferens i Orebro 22-24 augusti 2017.

-

indes' ii
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§81

Övriga frågor
Henrik Andersson (S) ställde en fråga enligt följande;
Har förvaltningen ändrat öppettider för morgon- och kvällsbad på Attarpsbadet
och i sådana fall varför?
Avdelningschef idrott och förening Martin Petersson Dahl besvarade frågan.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS BEHANDLING
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att frågan ska anses besvarad.

-

Justerandes sign'
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