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Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 november 2017. 

 
 

Tid 
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 13:00-16:50. Ajournering kl 14:30-14:50 
samt 16:10-16:25. 

Plats 
IOGT-NTO, Trädgårdsgatan 12 

Omfattning 
§ 103-123 

Beslutande 
Marianne Dahlberg (S), ordförande 
Pelle Sederkvist (M), 1:e vice ordförande 
Ola Erlandsson (S) 
Susanne Lenander (S) 
Helena Olsson (S) 
Nikolaos Strachinis (S) 
Niklas Hellström (C) 
Sebastian Hellvin (V), tjänstgörande ersättare för Bo Hellström (V) 
Jan-Ingemar Lundström (M), § 103-116 
Birgitta Nordlöw (L) 
Micael Foghagen (SD) 
Fredrik Sjömar (KD), § 117-123, tjänstgörande ersättare för Jan-Ingemar 
Lundström (M) 

Ersättare 
Robin Apelqvist (S) 
Gudrun Augustsson (C) 
Fredrik Sjömar (KD), § 103-116 

Övriga 
Lolita Persson, förvaltningschef 
Pia Axeheim, sekreterare 
Eva-Lena Larsdotter, friluftsutvecklare 
Jimmy Rudelius, administrativ chef 
Annika Fonseca, projektledare 
Tina Bågfeldt, koordinator/projektledare 
Carina Eskelin, enhetschef kultur 
Jan Botö Röjås, verksamhetsutvecklare 
Emma Angelin-Holmén, kulturutvecklare 
Doris Aronsson, enhetschef kulturskolan 
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Per-Ola Johansson, enhetschef idrott 
Susanne Gryfelt, tf. enhetschef Äventyrsbadet 

Sekreterare 
 
 
 
Pia Axeheim 
 

Justeras 
 
 
 
Marianne Dahlberg Micael Foghagen 
ordförande  
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Beslutsärenden 
 

§ 103 

Tjänstgörande 
Bo Hellström (V) ersätts av Sebastian Hellvin (V) och Jan-Ingemar Lundström 
(M) ersätts av Fredrik Sjömar (KD) § 117-123. 
 

§ 104 

Godkännande av dagordning/kallelse 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagens kallelse/dagordning. 
 

§ 105 

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

§ 106 

Val av justerare 
Micael Foghagen (SD) väljs till justerare. 
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Diskussions- och informationsärenden 

§ 107 

Workshop kring vision om friluftsutveckling 
Friluftsutvecklare Eva-Lena Larsdotter informerar om hur långt hon har 
kommit i sitt arbete med friluftsfrågor. Efter en kort introduktion påbörjades 
gruppdiskussioner kring vision om kommunens friluftsutveckling. Eva-Lena 
kommer att sammanställa resultatet och återkoppla till nämnden på lämpligt 
sätt. 
 

§ 108 

Kulturkvarteret 
Projektledare Annika Fonseca ger en kort lägesbeskrivning över hur långt 
arbetet har framskridit. Arkitektfirman Nyhlin & Myrberg har anlitats och de 
ska tillsammans med verksamheterna bestämma planlösningen för posthuset. 
Vid startmötet var nämndens ordförande Marianne Dahlberg och 
förvaltningschef Lolita Persson med för att förmedla nämndens vision kring 
kulturkvarteret. Just nu är det fokus på bibliotekets önskemål och behov 
eftersom det är de som kommer att flytta först. En inredningsarkitekt ska 
upphandlas och fastighetsägaren Klövern skam handla upp en entreprenör 
under våren. Planerad byggstart sommaren 2018. Biblioteket flyttar in i 
posthuset sommaren 2019. Därefter påbörjas ombyggnation av nuvarande 
biblioteksbyggnad. Inflyttning av kulturskolan och övrig allmänkultur i 
nuvarande biblioteksbyggnad sker 2020. Gatuombyggnad och parkmiljö ska 
vara klar 2020/2021.  
 

§ 109 

Kulturföreningar bidrag 2018 
Enhetschef för kultur Carina Eskelin informerar om bidrag till kulturföreningar 
2018. Följande principer gäller för kulturbidrag: Barn och unga är en 
prioriterad målgrupp, bidrag kan utgå i form av verksamhets- eller lokalbidrag. 
Bidrag utgår till föreningar med regelbunden verksamhet och föreningen 
uppfyller kraven i allmänna bestämmelser. 
Det har inkommit 27 ansökningar och merparteen av föreningarna är stabila 
och har flerårig verksamhet. Många föreningar växer vilket innebär nya 
utmaningar och behov. Inga större förändringar kommer att föreslås på grund 
av pågående bidragsöversyn. Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 
2017. 
 

§ 110 

Nykterhets- och sociala föreningar bidrag 2018 
Verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås informerar om sökande föreningar. Det 
har inkommit fyra ansökningar. Kamratföreningen Länken har avslutat sin 



 5 (18) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2017-11-16 

 
verksamhet. Inga större förändringar kommer att föreslås på grund av 
pågående bidragsöversyn. Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 
2017. 
 

§ 111 

Folkets Hus och bygdegårdsföreningar bidrag 2018 
Kulturutvecklare Emma Angelin-Holmén redovisar vilka föreningar som finns 
i norra respektive södra kommundelen. Det är 13 föreningar som har lämnat in 
bidragsansökan. Inga större förändringar kommer att föreslås på grund av 
pågående bidragsöversyn. Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 
2017. 

§ 112 

Driftbidrag till föreningsägda anläggningar 2018 
Verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås redovisar nya ansökningar om bidrag 
till föreningsägda anläggningar. Möre BK har lagt ner Bokvallen i Halltorp. 
Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 2017. 

§ 113 

Ny bad- och friskvårdsanläggning 
Förvaltningschef Lolita Persson ger en kort lägesbeskrivning. Landstinget är 
intresserade av att ha sin rehabiliteringsbassäng i kommunens nya anläggning. 
Just nu arbetas det med att ta fram en skiss för att se hur allt ska få plats. 
Förvaltningen måste träffa samhällsbyggnadskontoret för att reda ut vissa 
frågetecken kring den nya anläggningen. 

§ 114 

Investeringsbidrag till egenägda anläggningar 2018 
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om att kommunfullmäktige den 27 
november kommer att besluta om ett utökat investeringsbidrag med en extra 
pott om 10 miljoner kronor till föreningsägda anläggningar. Pengarna kommer 
att finnas under ett år. Det är kort om tid för planering hos föreningarna och 
de har svårt att klara av egeninsatsen på 50 %. Vad föreningarna behöver är en 
högre subventioneringsgrad och längre ansökningstid. 
Förslag på kriterier:  

 Åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller lagstiftning 100 %. 

 Bidrag beviljas med högst 75 % av samtliga redovisade kostnader. 
 
Förslag på prioritering: 

 Energi- och vattenbesparande åtgärder 

 Tillgänglighetsanpassade åtgärder 

 Fiber 
Våra egna investeringsbidrag ingår i det nya utökade stödet. 
 
Förslag på fördelning och budget: 
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Ridsporten   3 miljoner kr 100% bidrag 
Idrott   2 miljoner kr  75 % bidrag 
Hembygdsföreningar  2 miljoner kr  75 % 
Folkets hus & Bygdegårdar  2 miljoner kr  75 % 
Scout- och övriga föreningar 1 miljon kr  75 % 
Kompensation  1 miljon kr  25 % 
 
Förvaltningen kommer att arbeta med att ta fram en tidplan, tydligare kriterier 
och kommunikation ut till föreningarna. 
Beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 2017. 

§ 115 

Redovisning ISO-revision 
Nämndsamordnare Pia Axeheim redovisar förvaltningens olika typer av 
revisioner som består av intern kontrollplan, internrevisioner och extern 
revision. Kalmar kommun är certifierad enligt ISO 9001:2015 gällande kvalitet 
och ISO 14001:2015 gällande miljö. Syftet med den externa revisionen då hela 
kommunen revideras är att säkerställa att ledningssystemet underhålls, 
uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål. Vi årets externa 
revision som ägde rum 24 och 25 oktober reviderades förvaltningens ledning, 
Ung i Kalmar, kulturskolan och kulturenheten. Sammanlagt fick förvaltningen 
fem avvikelser och fyra förvaltningsövergripande förbättringsförslag. 
Förvaltningen fick beröm för det engagemang och kompetens som genomsyrar 
organisationen och att arbetssätt ändras och utvecklas vid behov. 

§ 116 

Förvaltningschefen har ordet 
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om följande: 

1. Under diskussion med föreningslivet förekommer det ofta önskemål 
om att de ska kunna söka bidrag för att anställa vaktmästarpersonal till 
sina egenägda anläggningar. Nu finns det en möjlighet i och med att 
extra tjänster har skapats för personer som är långt ifrån 
arbetsmarknaden. Förvaltningen kommer att projektanställa en 
arbetsledare under tre år som ska kunna arbetsleda 12-15 personer som 
ett stöd till föreningarnas arbete med egenägda anläggningar. Projektet 
beräknas komma igång under våren. 

2. Förvaltningschefen har presenterat den arbetsmiljöutredning, som har 
genomförts under hösten, för kulturskolans personal. Innan 
presentationen presenterades hade Doris bestämt sig för att kliva av 
chefskapet på kulturskolan, men hon kommer att vara kvar till hennes 
ersättare har tillträtt. Doris kommer att vara kvar inom förvaltningen 
och arbeta med jämställdhetsfrågor, Skälby och Folkets Park. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kultur- och fritidsnämnden fattar inga beslut i samband med informationen 
som läggs till handlingarna. 
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Beslutsärenden 

§ 117 

Beslutsattestanter 2018 kultur- och fritidsnämnden 
Dnr KFN 2017/0200 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 30 oktober 2017, samt bilagan med beslutsattestanter för 2018. 

Bakgrund 
Nämnderna skall varje år utse beslutsattestanter. De ska följa de interna 
riktlinjer som ekonomienheten ställer upp samt följa den delegationsordning 
nämnden antagit.  
 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
till beslutsattestanter för 2018 enligt bifogat förslag ”Beslutsattestanter 
kultur- och fritidsförvaltningen 2018”.  
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§ 118 

Intern kontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2018 
Dnr KFN 2017/0214 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 30 oktober 2017, samt bilagan Riskanalys och intern kontrollplan 
2018. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade den 2015-11-30 beslut om ett nytt reglemente för 
intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en 
särskild kotrollplan för uppföljning och granskning av den interna kontrollen. 
Resultatet ska rapporteras till Kommunstyrelsen. 
 
Riskanalys 
Som ett led i att ta fram en intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden har en riskanalys genomförts. Riskanalysen har omfattat 
följande riskkategorier; omvärldsrisker, verksamhetsrisker, legala risker, IT-
risker samt risker i rapportering. De risker som har identifierats inom de 
respektive riskkategorierna har bedömts avseende hur stor sannolikheten är att 
skadan/påverkan inträffar samt utifrån konsekvensen om skadan/påverkan 
inträffar. 
Utifrån denna riskanalys har sedan kontroller tagits fram. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 
2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 
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§ 119 

Extra bidrag till Kalmarbygdens Fältrittklubb 
Dnr KFN 2017/0202 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 6 november 2017. 

Bakgrund 
Ridanläggningen på Svensknabben byggdes av Kalmar kommun 1964. Kal-
marbygdens Fältrittklubb (KBF) tog över anläggningen 1993. Enligt 
föreningen var anläggningen vid tidpunkten i eftersatt skick.  
 
Övertagandet av ridanläggningen gav föreningen möjlighet att själva styra över 
sin anläggning och sin verksamhet. Föreningen har sedan mitten av 90-talet 
aktivt arbetat för att utveckla sin verksamhet och det har inneburit ett stort lyft 
vad det gäller kvalitén på föreningens verksamhet. Det har lett till dubblerat 
antalet elever och hästar och föreningen har idag ett mycket gott anseende i 
ridsportssverige vad det gäller sin undervisningsmetod. I föreningen rider 
sammanlagt ca 300 aktiva varav ca 250 är barn- och ungdomar.  
Under perioden fram till 2015 lyckades föreningen också att reducera sitt lån, 
som vid 1997 var 900 000 kr, till noll kr. Så under denna period har föreningen 
haft en positiv ekonomi. Dock så hinner tiden ifatt en sliten anläggning och i 
början av 2010-talet så börjar renoveringsbehoven att hopa sig. Föreningen har 
de senaste åren behövt lägga mellan 100 000-150 000 kr årligen på löpande 
underhåll för att hålla anläggningen i anständigt skick. Till detta har föreningen 
under perioden 2011-2015 behövt genomföra investeringar i sin anläggning 
motsvarande ca 1,7 miljoner kr. KBF har under perioden fått stöd för 
investeringarna av Kalmar kommun med ca 1,05 miljoner kr i form av 
ridsportsatsning och investeringsbidrag.  
 
Det som satt föreningens ekonomi i ett direkt utsatt läge sker 2016. Då upp-
täckts det att taket på ridhuset i så dåligt skick att det var fara för elever och 
hästar att vistas i lokalen. Taket fick akut bytas till en kostnad om 2,1 miljoner 
kr. Kultur- och fritidsnämnden beviljade investeringsbidrag motsvarande 1 132 
295 kr. Föreningen tvingades låna en miljon kr för att finansiera sin del. De nya 
avskrivnings-, ränte- och amorteringskostnaderna ihop med en redan ansträngd 
ekonomi ledde till ett stort minusresultat i 2016 års bokslut. Föreningens egna 
kapital var vid årets utgång negativt för första gången på mycket länge. Den 
ekonomisk ansträngda situationen följde med in i 2017 och föreningens egen 
prognos för 2017 pekar på ett lika stort underskott för 2017. Föreningen har 
under denna period vidtagit en del åtgärder för att minska kostnaderna och 
försökt att öka sina intäkter. Dock kan föreningen inte ta emot fler elever då 
varken hästar eller anläggningen klarar av fler lektioner.  
 
Det ekonomiskt ansträngda läget ihop med att föreningen sett att vissa delar av 
anläggningen är i akut behov av åtgärder ledde till att föreningen innan 
sommaren kontaktade förvaltningen för en dialog.  
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I dialogerna uppmanades föreningen att ta fram en underhållsplan med priori-
teringar för att få en samlad överblick av behovet. Denna underhållsplan ligger 
till grund för den ansökan föreningen inkommit med om extra bidrag. 
 
Ansökan 
I KBF:s ansökan har föreningen tagit fram en underhållsplan där de listat ett 
flertal prioriterade investeringar. Det är främst på två delar av anläggningen 
som föreningen har akut behov av att åtgärda. 

1. Ridhusbotten i ridhuset förstördes av maskinerna som användes under 
renoveringen av taket vilket innebär att ridhusbotten är skadad. Det 
underliggande materialet släpper på vissa ställen och det skapar 
ojämnheter och gropar. Det ojämna underlaget medför en uppenbar 
skaderisk för hästarna och ryttarna. Ridhuset utgör en central del av 
undervisningen under vinterhalvåret och som situationen är nu är det 
osäkert om det går att bedriva undervisning där i vinter. Föreningens 
verksamhet skulle i så fall bli betydligt inskränkt. Kostnaden för att 
återställa ridhusbotten uppgår till ca 400 000 kr.  

 
2. Den andra prioriterade åtgärden är stallet. Taket på stallet är i så dåligt 

skick att det delvis läcker in. Det ihop med att ventilationen i stallet är i 
mycket dåligt skick gör att luften inte cirkulerar och det blir fuktigt. Det 
har bildats svartmögel och den dåliga luften skapar en dålig miljö för 
hästarna och ryttarna. Byte av tak och ventilation är nödvändig inom 
snar framtid för att säkerställa miljön för hästar och ryttare. Kostnaden 
för dessa byten uppgår sammanlagt till ca 370 000 kr.  

 
Det finns ytterligare investeringsbehov i anläggningen de närmaste åren men 
dessa tre är akuta. I och med att föreningen har haft underskott under flera år 
och därmed förbrukat sitt egna kapital samt tvingats uppta lån om en miljon kr 
så finns inte tillräckliga medel för de akuta åtgärderna. Föreningen har därför 
vänt sig till kultur- och fritidsnämnden för att ansöka om extra bidrag för att 
hantera dessa investeringar.  
KBF har även inkommit med en skrivelse, med anledning av dialogen med 
förvaltningen, om en förändrad prioriteringsordning för sina investeringar. 
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beviljat investeringsmedel om  
sammanlagt 283 000 kr för ridhussarg och bevattningslösning till paddock. 
Eftersom dessa projekt inte är lika akuta för att bedriva verksamhet som 
ridhus-botten och stall så önskar föreningen får flytta de beviljade medlen till 
investeringar av ridhusbotten och del av stallprojektet. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge Kalmarbygdens Fältrittklubb ett 
engångs extra verksamhetsbidrag om 500 000 kr för att reinvestera i 
anläggningen.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar vidare att godkänna att föreningen får 
flytta beviljade investeringsmedel för ridhussarg och bevattningslösning till 
paddocken, till investeringar av ridhusbotten och del av stallprojektet. 

Nämnden beslutar vidare att ge förvaltningen i uppdrag att ha minst två 
ekonomiska avstämningar under 2017 och 2018. 
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§ 120 

Kultur- och fritidsnämndens remissvar på Förslag till 
ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 
Dnr KFN 2017/0208 

Handlingar 
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius 
skrivelse 8 november 2017, samt remissen Förslag till ny organisation inför 
mandatperioden 2019-2022. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden vill framföra att den inte har några invändningar 
mot förslaget i stort utan ser att det är ett samlat och avvägt förslag till ny 
organisation. Nämnden vill dock framföra att den ser positivt på att 
upphandlingsenheten och IT-enheten flyttas över till 
kommunledningskontoret. Båda enheternas uppdrag är att stödja hela 
kommunens verksamhet med adekvat stöd och utveckling inom sina respektive 
områden. Det är således mest effektivt att lägga dessa under en central 
förvaltning vars uppdrag är att serva, stödja och utveckla hela kommunens 
administrativa processer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har sett en positiv effekt av servicenämndens 
överföring av inomhusvaktmästarorganisationen på Kalmar Sportcenter till 
nämnden. Det har gett flera synergieffekter som är synbara. Genom att 
vaktmästarorganisationen nu arbetar på direkt uppdrag av förvaltningen så 
styrs resurserna bättre mot föreningslivets behov. Beslutsvägarna mellan 
enhetschef och utförarorganisation är nu både kortare, effektivare och med 
mer delaktighet från vaktmästarorganisationen. Det ger goda förutsättningar 
för att ge ett ändamålsenligt stöd till föreningslivet när de vistas i våra 
anläggningar. Det har också gett ett bättre resursutnyttjande i hela 
förvaltningen, men har också lett till att personalen känner en starkare 
samhörighet än tidigare. Kultur- och fritidsnämnden ser att resultatet av ett 
verksamhetsnära stöd ger bäst effektivitet och ser därför att samma 
synergieffekter skulle kunna uppnås om servicenämnden förde över 
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar till kultur- och 
fritidsnämnden.  
Det skulle ge bättre möjligheter till effektiviseringar och förbättringar inom en 
gemensam vaktmästarorganisation. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föra över 
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar från servicenämnden 
till kultur- och fritidsnämnden.  

Ändringsyrkande 
Vice ordförande Pelle Sederkvist (M) yrkar på ändringsyrkande till förmån för 
de justeringar på remissvaret enligt det gemensamma förslaget från M, L, KD 
och MP. Birgitta Nordlöw (L) och Fredrik Sjömar (KD) ställer sig också 
bakom ändringsyrkandet. 
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”Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till 
remisshandling – Organisationsöversyn inför 2019 
 
Kommunstyrelsen - ett nytt utskott   
Vi förordar istället en nämnd för arbete och välfärd under Socialförvaltningen 
innehållande invandrarservice, kunskapsnavet, arbetsmarknadsenheten och 
försörjningsstöd för arbetsföra. Eventuellt kunde också flyktingmottagning och 
budgetrådgivning höra till nämndens ansvar. 
 
Vi anser även att integrationsfrågorna bör hamna i nämnden för arbete och 
välfärd. Integrationen lär bli en av de största politiska frågorna och är redan en 
av de viktigaste, alldeles för viktig för att inte behandlas av en nämnd. 
Integrationsrådets uppgifter bör således övertas av nämnden eller dess 
presidium. De kunde ett par gånger om året som integrationsrådet idag föra 
dialog med de ideella föreningarna. Träffarna med föreningarna skulle ge bra 
inspel i nämndens arbete och en tydlig koppling mellan mandat och dialog." 
 
Nämnden för arbete och välfärd ska bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare. 
 
Vi har inga synpunkter på att IT-verksamheten och upphandlingsenheten 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
För partier utan representation i arbets-, plan- och personalutskott föreslår vi 
insynsplatser för gruppledarna i kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret 
Vi har inga invändningar mot föreslagen ihopslagning av personalenhet, HR-
specialister, HR-strateger och arbetsmiljöenheten. 
 
Servicenämnd - ändrat ansvar 
Vi är oroliga för att återstående ansvarsområden är allt för få för att motivera 
en nämnd i full storlek. Vi är också oroliga för att detta kan leda till att det 
politiska uppdraget inte upplevs som meningsfullt. Särskilt då ytterligare ansvar 
kan försvinna om fastighetsservice och förvaltningen bolagiseras. 
 
Vi föreslår istället ett serviceutskott 3(2) under KS. Detta togs upp vid möte 2. 
Borlänge, Mölndal, Falun har denna modell och har motsvarande uppgifter 
som finns kvar. 
Ansvaret för utskottet skulle då vara Centralförråd, transport/verkstad, 
lokalvård, kost, bygg lön och ekonomi kontor och ev. fastighetsservice och 
fastighetsförvaltning. Antalet sammanträden kunde hållas nere då det i 
huvudsak ansvarar för löpande drift. 
 
Samhällsbyggnadsnämnd – ändrat ansvar  
Nämnd för Kustmiljö och Vatten - ny nämnd 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden utökas i förslaget. 
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För att skapa större balans mellan de 2 nämnder som förvaltningen föreslås 
betjäna skulle vi vilja att föreslagen Nämnd för Kustmiljö och Vatten blir en 
Miljönämnd. Uppgifter kring miljö och hälsoskydd läggs till föreslagna för 
Kustmiljö och Vatten som då kan vara en fullstor nämnd. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar då mer renodlat för plan, bygg och 
produktionsavdelningen. 
 
I andra hand vill vi inte att man skapar en Nämnd för Kustmiljö och Vatten. Återigen är 
vi oroliga för att antalet ärenden och dess tyngd inte räcker för att skapa meningsfulla 
politiska uppdrag. Risken finns att man sitter och fördelar lite medel till vattenråden men 
inte mycket mer. - Kursivt yrkande biträds ej av MP 
 
Två nämnder - ett samhällsbyggnadskontor 
Vi delar remisshandlingens slutsatser gällande samordningsvinster. 
 
Övriga nämnder 
Vi föreslår att barn och utbildningsnämnden byter namn till 
Utbildningsnämnden. 
 
Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och 
budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska 
område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara sina ramar 
ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya 
ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i 
nämnden. 
 
I övrigt inga synpunkter. 
 
Fastigheter och förvaltning av dessa till eget bolag - utreds  
KIFABs roll berörs inte alls i utredningsuppdraget. Kan detta tillföras?  
 
Arvoden och ersättning för politiska uppdrag 
Inga synpunkter på lika arvoden i kommunala bolagen. 
 
Möjligheterna till politiskt engagemang måste finnas för alla partier i 
kommunfullmäktige. Vi vill se en återgång till grundpott med tid för politisk 
sekreterare för varje parti snarare, än helt strikt proportionell fördelning av 
denna tid. Detta skulle ge möjlighet för alla partier att använda de insynsplatser 
vi föreslår i utskotten. 
 
Övrigt 
Vi anser att politisk representation ska finnas i näringslivsrådet. Rådets 
huvuduppgift ska vara att en gång per mandatperiod presentera ett 
näringslivspolitiskt program. 
 
Vi föreslår att alla delegationsordningar ses över ur ett demokratiperspektiv 
inför 2019. 
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Vi föreslår att när den politiska organisationen är beslutad (jan 2018) att den 
parlamentariska gruppen gör en översyn av arvodesnivåer för årsarvoderade 
utifrån ansvar i respektive nämnd/utskott. 
Vi vill att det högsta antalet dagar per år lekmannarevisorerna får använda för 
egna granskningar fördubblas. 
 
Slutligen föreslår vi att en utvärdering av den politiska organisationen ska 
presenteras senast 2020-06-30 avseende den nya organisationens effekter på 
arbetsmiljö, möjligheter till ansvarsutkrävande, öppenhet och 
kostnadseffektivitet. 
 
Christina Fosnes (M) Christopher Dywik (KD) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) Max Troendle (MP)” 

Överläggning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag 
och dels Pelle Sederkvists ändringsyrkande.  

Omröstning 
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut 
eller Pelle Sederkvists ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag till beslut.  

Votering 
Votering begärs av Pelle Sederkvist och genomförs. Ordförande ställer 
förvaltningens förslag i proposition mot Pelle Sederkvists ändringsyrkande. 
Röstar man på förvaltningens förslag röstar man ja och röstar man på Pelle 
Sederkvists ändringsyrkande röstar man nej. 
Förvaltningens förslag vinner med sju röster mot fyra till alliansens förslag. 

Röstresultat 
Följande ledamöter röstar ja till förvaltningens förslag: Marianne Dahlberg (S), 
Ola Erlandsson (S), Susanne Lenander (S), Helena Olsson (S), Nikolaos 
Strachinis (S), Niklas Hellström (C) samt Sebastian Hellvin (V). 
 
Följande ledamöter röstar nej till förvaltningens förslag: Pelle Sederkvist (M), 
Birgitta Nordlöw (L), Micael Foghagen (SD) samt Fredrik Sjömar (KD). 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föra över 
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar från servicenämnden 
till kultur- och fritidsnämnden.  

Reservation 
Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen (SD) 
reserverar sig till förmån för de justeringar på remissvaret enligt det 
gemensamma förslaget från M, L, KD och MP. 
 

Protokollsanteckning  
Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till att ännu ett utskott inrättas 
under kommunstyrelsen. 
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Sysselsättning, arbete och integration är så pass viktiga frågor att det sannolikt 
är mer organisatoriskt lämpligt att hantera detta i en egen nämnd. Dels för att 
erhålla en parlamentarisk bred representation, dels för transparensens skull. 
När det gäller den föreslagna nya nämnden Kustmiljö- och vatten är 
Sverigedemokraterna kritiska till det bristande och oklara uppdraget vilket 
således bör förtydligas., Om dessa frågetecken rätas ut är det vår uppfattning 
att denna nämnd i så fall skall erhålla samma status till antalet ordinarie och 
ersättare som i övriga nämnder. Micael Foghagen (SD) 
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§ 121 

Anmälningsärenden 
1. Motion från Pelle Sederkvist (M) om FIFA-kvalitet på kommunens 

konstgräs (protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-25, § 181). 
 

2. Motion från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän – tillsätt 
tjänstepersoner (Protokollsutdrag 2017-09-25, § 189). 

 
3. Zymer Kuqaj (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden och nämndeman i Kalmar Tingsrätt (Protokollsutdrag 
kommunfullmäktige 2017-09-25, § 196). 
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§ 122 

Delegationsbeslut 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
 
Personalärenden 

1. Isak Ahlberg, badvakt Äventyrsbadet 88 %, 2017-05-01 – tills vidare. 
2. Maria Magdalena Adéen, bibliotekarie biblioteket 100 %, 2017-05-12 – 

tills vidare. 
3. Yelena Alladdawi, musiklärare kulturskolan 100 %, 2017-08-15 – tills 

vidare. 
4. Marie Thunborg, danspedagog kulturskolan 50 %, 2017-08-15 – tills 

vidare. 
5. Lars-Göran Christiansen, anläggningsansvarig idrottsenheten 100 %, 

2017-08-21 – tills vidare. 
6. Wictoria Artebrant, administratör kulturskolan 100 %, 2017-08-23 – 

tills vidare. 
7. Peter Andersson, ungdomshandledare Ung i Kalmar 100 %, 2017-09-

11 – tills vidare. 
8. Joy Gadd Warringer, ungdomshandledare Ung i Kalmar 100 %, 2017-

09-18 – tills vidare. 
9. Hanna Almqvist, fritidsledare Ung i Kalmarmar100 %, 2017-10-01 – 

tills vidare. 
 
Avtal 

1. Dnr KFN 2013/0102 idrottsenheten. Överenskommelse med 
Lindsdals IF om ny årshyra för klubbhus på Fjölebro IP.  

 
Arrangemang, projekt och utvecklingsmedel 

1. Dnr KFN 2017/0211. Ansökan från Mortorps Intresseförening om 
bidrag till musikcaféserie. Ansökan beviljas med 30 000 kronor. 

2. Dnr 2017/0218. Ansökan från Kalmar läns museum om bidrag till 
utställningen Stilmedveten. Ansökan beviljas med 30 000 kronor. 

 
Lotteriärenden 

1. Dnr KFN 2017/0221. Ansökan från Kalmar Orienteringsklubb om 
lotteritillstånd enligt § 17 i lotterilagen under perioden 2017-09-01 till 
2020-08-31. Ansökan beviljas. 

 
Bygglovärenden och detaljplan 

1. Dnr KFN 2017/0119. Yttrande över detaljplan för södra Fjölebro, 
etapp 5, del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter i Lindsdal. Yttrande via 
skrivelse. 

2. Dnr KFN 201/0212. Yttrande över detaljplan för fastigheten 
Telemarken 1 m.fl. fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals 
idrottsplats) Tallhagen. Yttrande via skrivelse. 

3. Dnr KFN 2017/0213. Yttrande över detaljplan för fastigheten 
Skeppsbron 1, Kvarnholmen. Yttrande via skrivelse. 
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§ 123 

Övriga frågor 
1. Extrainsatt ärende om IFK Berga 

Bakgrund 
Enhetschef Per-Ola Johansson redovisar att i kommunfullmäktiges förslag till 
verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020 
föreslås ett bidrag till IFK Berga om 300 000 kronor för upprustning av de 
egenägda lokalerna på Bergaviks IP redan 2017. IFK Berga har önskat en 
snabb handläggning och att medlen utbetalas under 2017 då de har akuta 
åtgärder.  

 
Kultur- och fritidsnämnden ska fatta beslut om kriterierna för bidragets 
utbetalning utifrån fullmäktiges beslut om att bidraget ska gå till upprustning av 
egenägda lokaler. Nämnden har vid liknande fall som för ridklubben Udden 
och Kalmarbygdens fältrittklubb haft en process kring beslutet och 
uppföljningen av användandet av bidraget. Eftersom ärendet ska hanteras 
skyndsamt krävs det att nämnden beslutar om att ordförande får i uppdrag att 
på delegation fatta beslut om kriterierna och villkoren för utbetalningen.  
Efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft skriver kultur- och 
fritidsförvaltningen ett delegationsbeslut om hur bidraget ska användas och hur 
redovisningen ska gå till. 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ordförande får fatta beslut på 
delegation, under förutsättning att fullmäktige fattar erforderliga beslut i 
ärendet, gällande kriterierna och villkoren för utbetalningen av bidraget till IFK 
Berga på 300 000 kr utifrån den process nämnden tidigare haft i liknande fall.  
 

2. Studiebesök i Örebro 
Vice ordförande Pelle Sederkvist (M) visar en kort film om Örebro har arbetat 
med friluftsutveckling och förvandlat en gammal soptipp till ett naturreservat. 
Pelle visar filmen Oset och Rynningeviken från YouTube. 
 
 
 
 


