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Sammanträdesdatum 

2018-09-27 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 oktober 2018. 

 
 

Tid 
Torsdagen den 27 september 2018 kl. 13:00-15:50. Ajournering kl 14:00-14:20 
samt 15:25-15:45. 

Plats 
KS-salen, stadshuset. 

Omfattning 
§ 78-95 

Beslutande 
Marianne Dahlberg (S), ordförande 
Pelle Sederkvist (M), 1:e vice ordförande 
Ola Erlandsson (S) 
Susanne Lenander (S) 
Helena Olsson (S) 
Linus Hellman (S), tjänstgörande ersättare för Nicolaos Strachinis (S) 
Niklas Hellström (C) 
Bo Hellström (V), § 83-95 
Joel Rydh (V), § 78-82 tjänstgörande ersättare för Bo Hellström (V) 
John Wahlgren (M) 
Birgitta Nordlöw (L) 
Micael Foghagen (SD) 
 

Ersättare 
Fredrik Sjömar (KD) 
Gudrun Augustsson (C) 
Joel Rydh (V), § 83-95 
 

Övriga 
Lolita Persson, förvaltningschef 
Pia Axeheim, sekreterare 
Louise Weidolf, strateg inom social hållbarhet 
Per-Ola Johansson, verksamhetschef Idrott, bad och friluftsliv 
Jimmy Rudelius, administrativ chef 
Carina Eskelin, verksamhetschef Kultur och bibliotek 
Angelina Aravena, koordinator 
Tove Zetterholm, utredare 
Lars Hammar, enhetschef kulturskolan 
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Fredrik Fahlstedt, enhetschef Ung i Kalmar  
Valdete Mehmeti, administratör 
 

Sekreterare 
 
 
 
Pia Axeheim 
 

Justeras 
 
 
 
Marianne Dahlberg John Wahlgren 
ordförande  
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Beslutsärenden 
 

§ 78 

Tjänstgörande 
Nikolaos Strachinis (S) ersätts av Linus Hellman (S)och Bo Hellström (V) 
ersätts av Joel Rydh (V) under § 78-82. 
 

§ 79 

Godkännande av dagordning/kallelse 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner den utskickade kallelsen/dagordningen.  
 

§ 80 

Förra protokollet 
Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet som läggs till 
handlingarna. 
 

§ 81 

Val av justerare 
John Wahlgren (M) väljs till justerare. 
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Diskussions- och informationsärenden 

§ 82 

Kommunens tillgänglighetsstrategi – ny nationell 
funktionshinderpolitik 
Louise Weidolf, strateg inom social hållbarhet, informerar om en ny nationell 
funktionshinderpolitik. Det är viktigt att hålla isär begreppen 
funktionsnedsättning och funktionshinder. 
Funktionsnedsättning beskriver att en person har en nedsättning av en 
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder uppstår i 
mötet mellan en person med funktionsnedsättning och omgivningen, när det 
finns brister som begränsar en individs möjligheter att vara delaktig.  
 
I Kalmar kommuns verksamhetsplan och budget 2018 står det.  
”Kalmar ska vara en jämställd och tillgänglig kommun och vi anslår ökade 
resurser för detta. Kunskapen om funktionshinderpolitiken måste bli bättre 
och vi fortsätter att utveckla Tillgänglighetsrådet.” ”Det behövs en ökad 
kunskap och förståelse för att funktionshinderpolitiken är tvärsektoriell och 
berör alla samhällets områden; från nationell nivå till regional och lokal.”  
Långsiktigt mål: ”Kalmar ska vara en kommun med hög tillgänglighet.” 
Utgångspunkt för arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, Agenda 2030, Europarådets funktionshinderstrategi 
2017-2023 samt Ny nationell funktionshinderpolitik 2017-2025. 
 

§ 83 

Uppdatering av förvaltningens taxor och avgifter 
Dokumentet har uppdaterats med nytillkomna och borttagna anläggningar, 
några förtydliganden har också gjorts. Det förekommer inga avgiftshöjningar. 
Beslut tas i kultur- och fritidsnämnden 18 oktober. 
 

§ 84 

Kulturkvarteret 
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om arbetet med kulturkvarteret. 
Det är mycket som händer nu i höst. Snart har alla nuvarande hyresgäster 
flyttat ut från gamla posthuset. Vid årsskiftet kommer renoveringen att 
påbörjas och arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2019-2020. Arbetet med 
lokalplanerna för posthuset och nuvarande biblioteket är i full gång.  
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§ 85 

Biblioteksplan 
Verksamhetschef Carina Eskelin informerar om att nuvarande biblioteksplan 
har uppdaterats och inaktuell information har rensats bort, visionen och målen 
är oförändrade. Planen föreslås gälla till och med 2019.   
Statens Kulturråd villkorar sina bidrag vilket innebär att kommunen måste ha 
en gällande plan för att kunna söka bidrag. En ny fördjupad biblioteksplan som 
bygger på Kungliga bibliotekets riktlinjer, behöver tas fram under det 
kommande året genom en bred samverkan med alla berörda. Beslut i kultur- 
och fritidsnämnden 18 oktober.  
  

§ 86 

Kultur- och fritidsfilialen i Smedby 
Koordinator Angelina Aravena berättar vad som har hänt i arbetet med 
kommunens första kultur- och fritidsfilial sedan hon informerade nämnden 
senast. Arbetsgruppen har jobbat med internt arbete som att lära känna 
varandras verksamheter, marknadsföring och möten med olika 
samarbetspartners. Ett gediget program för höstens verksamhet har tagits fram 
där det finns aktiviteter för olika åldrar. Alla hälsas välkomna till invigning av 
den nya kultur- och fritidslokalen i Smedby lördagen 13 oktober.  
 

§ 87 

Krusenstiernska gården 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 14 december 2017 att ge ordförande 
Marianne Dahlberg i uppdrag att fatta delegationsbeslut för en extra 
utbetalning till Krusenstiernska stiftelsen för att lösa den akuta situationen som 
uppstått. Kultur- och fritidsnämnden förväntade sig att stiftelsen 
Krusenstiernska gårdens styrelse snarast skulle återkomma med budget och 
verksamhetsplan för 2018. Samt att en långsiktig lösning på ansvarsfördelning 
och organisation kring Krusenstiernska gården arbetas fram. 
Förvaltningschefen och ordföranden har träffat ordföranden i stiftelsen men 
någon långsiktig lösning har inte presenterats. Kommunstyrelsen gick in med 
ytterligare ett bidrag innan sommaren för att caféet skulle kunna vara öppet. 
En utredning är tillsatt där driftsformen kommer att utredas. Beslut om en mer 
hållbar utveckling för Krusenstiernska gården ligger i nuläget hos 
kommunstyrelsen.  
 

§ 88 

Årets sommarlovsaktiviteter 
Utredare Tove Zetterholm berättar om förvaltningens sommarlovsaktiviteter. 
Nytt för i år är att det är socialstyrelsen som delar ut bidrag för både 
sommarlovsaktiviteter och lovaktiviteter. Bidraget för sommarlovsaktiviteterna 
är på 1 124 662 kronor och för övriga lov 1 406 532 kronor. Syftet med 
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bidragen är att stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som 
ger stimulans och personlig utveckling under alla lov. Utöka sina egna 
satsningar på lovaktiviteter. Stimulera både flickors och pojkars deltagande, 
främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan 
barn med olika social bakgrund. 
Årets satsning har inneburit en större spridning inom kommunen. Utbudet har 
varit nära tre gånger större än förra året. Planeringen har skett i samråd med 
socialförvaltningen och fokus har legat på prioriterade områden. Det har 
genomförts 119 aktiviteter med 8 355 deltagare totalt. Fördelningen har varit 
4 140 pojkar och 4 215 flickor. Nytt för i år var bland annat ”En 
sommarlovsdag på landet med friluftsliv”, nycirkus, akrobatik och olika tricks, 
utomhusbio i Smedby, ”Hela Kalmar cyklar”, ”Koll på kultur i Bjursnäs”, och 
arkeologiska utgrävningar i Kalmarsundsparken. 
 

§ 89 

Förvaltningschefen har ordet 
Kalmar Simsällskap 
Det har varit mycket skriverier i tidningarna den senaste veckan angående nya 
bad- och friskvårdsanläggningen. Förvaltningen har haft dialog med 
simklubben under sommaren för att diskutera simsällskapets tider, de vill ha 
mer tider. Eftersom det är fler föreningar och allmänhet som också är 
intresserade måste det finnas en helhetssyn. Det är för trångt i nuvarande 
simhall så det är svårt att kunna tillgodose alla önskemål. En ny träff är 
planerad under nästa vecka. 
 
Ung i Kalmar 
Särskolefritids ska komma organiserat en eftermiddag i veckan till UNIK där 
de får särskild uppmärksamhet och stöd av personalen, verksamheten är under 
tiden öppen som vanligt. Det är viktigt att etablera en kontakt så att de känner 
sig trygga att kunna komma när som helst.  
  
Bastionen 
Nu finns det ritningar på den nya arenan i Bastionen. Personal från 
förvaltningen ska tillsammans med personal från Destination Kalmar titta på 
innehållet 
 
Medarbetarenkäten 
En kommungemensam medarbetarenkät kommer att genomföras under 
oktober. Enkäten syftar till att stämma av hur medarbetarna mår och hur de 
upplever sin arbetssituation. Resultatet kommer att presenteras i december och 
utifrån det kommer handlingsplaner att tas fram både på enhets- och 
förvaltningsnivå. 
 
Budgetberedning 
Förvaltningschefen kommer endast att ta upp kulturkvarteret och bad- och 
friskvårdsanläggningen i årets budgetberedning. Detaljplanen för 
Snurromområdet kommer att beslutas i samhällsbyggnadsnämnden under 
oktober. Ordföranden kommer att ha ett samtal med kultur- och 
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fritidsnämndens ordförande. Det är viktigt att vi kommer igång. Bo Hellström 
påpekar att på skylten vid Snurrom står det att det ska byggas en simhall. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta frågan vidare till 
samhällsbyggnadskontoret. Det är av största vikt för nämnden att det är en 
bad- och friskvårdsanläggning som ska anläggas. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultur- och fritidsnämnden fattar inga beslut i samband med informationen 

som läggs till handlingarna.  
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§ 90 

Motionssvar - Ge fler föreningar möjlighet att sälja 
namnet på sin arena 
Dnr KFN 2018/0109 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och verksamhetschef Per-Ola Johanssons 
skrivelse 14 september 2018, samt inskickad motion. 

Bakgrund 
Pelle Sederkvist har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att 
fullmäktige ska besluta: att Kalmar kommun ska utreda möjligheten och skapa 
tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi genom att 
sälja namnet på kommunägda arenor och anläggningar.   

Motionsskrivaren menar att idrottsföreningarna idag har svårt att finansiera sin 
verksamhet. Att få möjligheten att kunna sälja namnet på en kommunägd 
anläggning eller arena, skulle kunna vara en viktig intäktskälla för 
föreningslivet. Motionsskrivaren lyfter också fram att tiderna förändrats, där 
Kalmar kommuns tidigare riktlinje att inte tillåta föreningarna att sälja 
arenanamn, numera är frångått, genom kommunens köp av Guldfågeln Arena. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
tillstyrka motionen från Pelle Sederkvist (M) om att utreda möjligheten och 
skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka sin ekonomi 
genom att sälja namnet på kommunägda arenor/anläggningar.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en utredning genomförs i samverkan 
mellan kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen och ska 
vara klar senast i juni 2019.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår också att utredningen ser över 
föreningslivets totala reklam- och sponsormöjligheter i kommunala 
anläggningar. 
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§ 91 

Ekonomisk uppföljning och måluppfyllelse augusti 
2018 
Dnr KFN 2018/0112 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 14 september 2018, samt delårsuppföljning verksamhetsplan och 
budget augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden avlämnar efter augusti 2018 en prognos för helåret 
2018 på 7 500 tkr. 
 
Överskottet härleds till den hyreskompensation som nämnden fick för 
Byteaterns nya lokaler samt för KIFAB-arena motsvarande sammanlagt 9 
miljoner kr. Dessa objekt är ännu ej färdigställda och därmed belastas nämnden 
ingen hyra för 2018. Dock avsätts ca 1,5 miljoner kr av dessa medel för att 
täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler för Byteatern och 
hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret).  

Enheternas prognoser ligger än så länge inom felmarginalen och budget 
kommer hållas på förvaltningen.  

Vi har god prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål. Kultur- och 
fritidsnämnden har för verksamhetsåret 2018 och budgetperioden 2019-2020 
49 specifika nämndmål och 6 viljeinriktningar. Av dessa 49 mål är det 12 mål 
som alla enheter berörs av och ska ta hänsyn till i sin verksamhet under dessa 
tre år. Utöver dessa mål har varje enhet ett antal verksamhetsspecifika mål 
utifrån dessa jobbar varje enhet med olika enhetsmål och aktiviteter. 

Vid tertial uppföljningen per den 31/8 så är det 8 mål som ej är påbörjade, har 
en negativ trend eller där inget nytt hänt sedan uppföljningen i april.  

Av dessa 8 mål är det 4 stycken där underlag för uppföljning inte finns förrän 
vid årsskiftet eller mål som inte är aktuella förrän senare under treårsperioden. 
Tre mål är redan uppfyllda 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska 
uppföljning samt måluppföljningen för delårsbokslutet augusti 2018 och skicka 
den vidare till kommunfullmäktige. 
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§ 92 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2019 
Dnr KFN 2018/0200 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och nämndsamordnare Pia Axeheims 
skrivelse 17 september 2018. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden kommer att äga rum på torsdagar 
kl. 13.00–17.00. Platsen för sammanträdet kommer att i god tid meddelas 
nämndens ledamöter och läggas ut på kommunens hemsida Kalmar.se. 
Kultur- och fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. 
Sammanträdesdagar 2019. 
31 januari, 28 februari, 28 mars, 9 maj, 14 juni, 19 september, 
24 oktober, 21 november samt 12 december. 

Ett tryckfel har uppstått i utskickat ärende angående 14 juni som ska vara 
torsdagen 13 juni. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa 2019 års sammanträdesdagar 
enligt följande: 
31 januari, 28 februari, 28 mars, 9 maj, 13 juni, 19 september, 
24 oktober, 21 november samt 12 december. 
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§ 93 

Anmälningsärenden 
1. Årsrapport, We Stand App år 1 

  

§ 94 

Delegationsbeslut 
Följande delegationsärenden redovisas: 
 
Personal: 

1. Yvette Boklund, fritidsledare Ung i Kalmar 100 %, 2018-06-11- tills 
vidare. 

2. Lola-Marie Regenthal, musikhandledare Ung i Kalmar 100 %, 2018-07-
01- tills vidare. 

3. Lovisa Albo, lärare kulturskolan 50 %, 2018-08-09 – tills vidare. 
4. Per-Ola Johansson, verksamhetschef Idrott, Bad och friluftsliv (tidigare 

enhetschef), 100 %, 2018-05-01- tills vidare. 
5. Carina Eskelin, verksamhetschef Kultur och Bibliotek (tidigare 

enhetschef), 100 %, 2018-06-20 – tills vidare. 
6. Kerstin Lundegårdh, receptionist Äventyrsbadet (bytt enhet) 75 %, 

2018-06-16 – tills vidare. 
7. Kim Lundqvist, vaktmästare Anläggningar och Service (bytt enhet) 100 

% - tills vidare. 
8. Jeton Bacaj, fritidsledare Ung i Kalmar 100 %, 2018-06-01 – tills vidare. 

 
 
Ekonomi: 

1. Dnr KFN 2018/0009 nr 13. Hagby Skytteförening beviljas dispens 

avseende investeringsåtgärds påbörjande. 
 
Arrangemang, projekt och utvecklingsmedel 

1. Dnr KFN 2017/0253. Ansökan från Hans Gurstad Nilsson om bidrag 
till en pilotfilm knutet till dansverket kring GANS:s konst. Ansökan 
beviljad med hyresfritt på Kalmarteater till en total kostnad om max 
21 000 kronor. 

2. Dnr KFN 2018/0152. Ansökan från föreningen August och Kata om 
bidrag till filmprojektet August och Kata. Ansökan avslås. 

3. Dnr KFN 2018/0156. Ansökan från Föreningen Tango Kalmar om 
bidrag till en argentinsk tangokonsert och dansevent. Ansökan beviljas 
med 3 600 kronor. 

4. Dnr KFN 2018/0165 Föreningen Södra Kalmar läns varmblodsklubb 
om bidrag till utställning om hästens betydelse genom tiden och i 
Kalmar län. Ansökan beviljas med 6 400 kronor. 

5. Dnr KFN 2018/0146. Ansökan från föreningen Filmplan om bidrag 
till Carl International Film Festival & Forum 2018. Ansökan beviljas 
med 25 000 kronor. 

6. Dnr KFN 2018/0162. Ansökan från Månkören om bidrag till 
sånglustspelet Kärlekens laboratorium. Ansökan avslås. 
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7. Dnr KFN 2018/0180. Ansökan från Mortorps Intresseförening om 
bidrag till Ålyckans Skördefest. Ansökan avslås. 

8. Dnr KFN 2018/0187. Ansökan från föreningen Skräp om bidrag till 
föreningslokal. Ansökan beviljas med 8 168 kronor. 

9. Dnr KFN 2018/0190. Ansökan från IFK Kalmar om bidrag till 
Idrottsskolan 2018/2019. Bidrag beviljas med 45 000 kronor. 30 000 
kronor utbetalas 2018 och resterande 15 000 kronor 2019. 

10. Dnr KFN 2018/0181. Ansökan från ProClub Möre om bidrag till 
föreläsningen ”En kväll i hoppets tecken”. Ansökan beviljas med 4 000 
kronor. 

 
Lotteriärenden 

1. Dnr KFN 2018/0204. Ansökan från Skälby 4H-klubb om 
lotteritillstånd enligt § 17 i lotterilagen under perioden 2018-12-01 till 
2021-11-30. Ansökan bevilja. 

 
Bygglovärenden och detaljplan 

1. Dnr KFN 2017/0212. Remissyttrande över detaljplan för Telemarken 
1 med flera fastigheter, (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats), i 
Tallhagen, Kalmar kommun. Yttrande via skrivelse. 

 

§ 95 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor har anmälts. 
 
 
 
 
 
 


