PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kultur- och fritidsnämnden

Tid
Torsdagen den 14 december 2017 kl. 09:00-16:05. Ajournering kl 09:08-09:12,
10:45-13:00 samt 14:20-15:35.
Plats
Kalmar teater, klubbrummet
Omfattning
§ 124-144
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)
Bo Hellström (V)
Jennie Uller (L), tjänstgörande ersättare för Jan-Ingemar Lundström (M)
Birgitta Nordlöw (L)
Micael Foghagen (SD)
Ersättare
Linus Hellman (S)
Gudrun Augustsson (C)
Fredrik Sjömar (KD)
Övriga
Lolita Persson, förvaltningschef
Pia Axeheim, sekreterare
Jimmy Rudelius, administrativ chef
Per-Ola Johansson, enhetschef idrott
Doris Aronsson, enhetschef kulturskolan
Susanne Gryfelt, tf. enhetschef Äventyrsbadet
Carina Eskelin, enhetschef kultur
Suzanne Hammargren, bibliotekschef
Cecilia Alm, kulturutvecklare
Jan Botö Röjås, verksamhetsutvecklare
Cecilia Johansson, ekonom
Morgan Löfgren, styrelserepresentant IFK Berga

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.
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Sekreterare

Pia Axeheim
Justeras

Marianne Dahlberg
ordförande

Birgitta Nordlöw
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Beslutsärenden
§ 124
Tjänstgörande
Jan-Ingemar Lundström (M) ersätts av Jennie Uller (L).

§ 125
Godkännande av dagordning/kallelse
Ordföranden informerar om att hon kommer att ajournera mötet under fem
minuter efter att formalian är avklarad. Morgon Löfgren från IFK Berga får
möjlighet att informera om föreningens ståndpunkt vad gäller föreningens krav
på kompensation. Med det tillägget godkänner kultur- och fritidsnämnden
dagens kallelse/dagordning.

§ 126
Förra protokollet
Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet, som läggs till
handlingarna.

§ 127
Val av justerare
Birgitta Nordlöw (L) väljs till justerare.
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Diskussions- och informationsärenden
§ 128
Kulturkvarteret
Fokus ligger just nu på Posthuset eftersom det är biblioteket som flyttar först.
En förfrågan är skickad till länsstyrelsen angående möjligheter att göra
förändringar interiört. En upphandling av inredesarkitekt kommer att ske inom
kort. Samhällsbyggnadskontoret har börjat titta lite på utemiljön och hur de ska
försöka få kulturkvarteret att hänga ihop med konstmuséet och slottet på ena
hållet och Sveaplan på andra hållet.

§ 129
Ny bad- och friskvårdsanläggning
Förvaltningen har blivit uppmanad att ta bort investeringar från den
behovslista som förvaltningen har lämnat till huvudprojektledaren för ny badoch friskvårdsanläggning. Det behöver göras en djupare analys och inga
strykningar kommer att göras i behovslistan innan en konsekvensanalys är klar.

§ 130
Föreningsskulder
Administrativ chef Jimmy Rudelius ger en lägesrapport. Följande tre föreningar
har långa avbetalningsplaner med kommunen Lindsdals IF, Kalmar BTK samt
Kalmar AIK. Det är Kalmar AIK som har störst ekonomiska problem. Det
dyker upp föreningar lite då och då som behöver korta avbetalningsplaner. I
stort sett fungerar det bra och föreningarna hör numera av sig i god tid.

§ 131
Utvärdering av Ljus på kultur
Kulturutvecklare Cecilia Alm redovisar årets arrangemang. Ljus på Kultur
hade 87 arrangörer som tillsammans anordnade 300 programpunkter. Under
stormaktstidsveckan var det tolv evenemang. Inför 2018 kommer en ny
hemsida att prioriteras samt fler arrangemang utanför Kalmar stad.

§ 132
Lägesrapport bidragsutredningen
Administrativ chef Jimmy Rudelius ger en kort bakgrund till utredningen. För
att få en nulägesanalys fick Ernst & Young uppdraget att gå igenom nämndens
bidrag och se om de följde intentionerna i det kultur- och fritidspolitiska
programmet och om bidragen var ändamålsenliga. Ernst & Young gav
nämnden en rapport 15 december 2016 som blev startskottet på förvaltningens
arbete. Rapporten visade på flera förbättringsområden. I januari 2017 började
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förvaltningens arbete. Presidiet gav förvaltningen förtydligande direktiv om tre
prioriterade områden:
 Barn och unga ska prioriteras
 Få bort skevheter i systemet
 Större flexibilitet
Arbetsgruppen har träffats tre heldagar och gått igenom alla bidragen, och
däremellan har enheterna fått uppdrag att arbeta med. Föreningsrådet har
träffats vid tre tillfällen. Därutöver har det förekommit mailkonversationer
under året. En del bidrag är otidenliga och kommer att klustras ihop med
andra. Administrationen för föreningslivet måste förenklas och förvaltningens
handläggning effektiviseras.
Ernst & Young har fått ett nytt uppdrag att titta över förvaltningens
fördelnings- och uthyrningsprinciper.

§ 133
Budget och verksamhetsplan 2018
Verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås presenterar ett förslag på budget för
enheterna inför 2018. Förvaltningens utmaningar består av:
 Ökande befolkning som ställer krav på verksamheterna – fler besökare
och nya behov.
 Nytt kulturkvarter, mötesplats och ny bad och friskvårdsanläggning –
nya lokaler ger andra och bättre förutsättningar för verksamheten men
ställer också nya krav på mer tillgänglighet och öppettider.
 Ställa om verksamheten och bidragen efter det kultur- och
fritidspolitiska programmet.
Prioriteringar inför 2018:
 Bidragsöversynen
 Integrationsarbetet
 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – fortsatt
satsning på gratisaktiviteter för barn och unga under sommaren
Målsamordnare Cecilia Johansson presenterar ett förslag på kultur- och
fritidsnämndens mål 2018 utifrån kommunfullmäktiges mål och det kultur- och
fritidspolitiska programmet. Det finns 18 fullmäktigemål och 46 nämndsmål
samt fem viljeyttringar i det föreslagna måldokumentet. Beslut tas vid kulturoch fritidsnämndens extrainsatta sammanträde 18 januari 2018.

§ 134
Förvaltningschefen har ordet
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om följande:
1. Andreas Rothstein fick 2014 ett projektbidrag som skulle resultera i en
fotoutställning på Kalmar konstmuseum, som nu visas på muséet och
som kan rekommenderas.
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2. KIFAB har fått in anbud på byggnation av en ny arena. Det blir
Multibygg som kommer att bygga och arbetet kommer att påbörjas
efter nyår.
3. Ombyggnation av Byteaterns lokaler har också fått in anbud efter andra
omgången. Det bli Glebes som blir entreprenör.
4. Uppdrag Kalmar #2020, kommer att utmynna i en manifestation där
bland annat Linnéuniversitetet och kulturkvarteret kommer att vara
inblandade. Gustav Vasas ilandstigning på Stensö den 31 maj 1520
kommer att firas.
5. Idrottspriset 2017 kommer att delas ut i samband med julavslutning på
Kalmar Fäktklubb den 19 december.
6. Förvaltningschefen gör en återblick över 2017 och ger ett axplock av
händelser:
 Förvaltningen var en av fem nominerade till Svenska
Jämställdhetspriset.
 I det nya reglementet fick förvaltningen ansvar för att ta fram
ett friluftsprogram.
 Arbetet med en ny bad- och friskvårdsanläggning har
accelererat.
 En medborgardialog har genomförts i Trekanten.
 Hela bibliotekspersonalen har i två omgångar varit på
studiebesök inför planeringen av kulturkvarteret.
 Förstudien till Unika historiska Kalmar-Öland är slutförd och
en projektledare, Fredrik Wiebert, anställs från och med den 15
januari 2018.
 Förvaltningen har installerat de första konstgräsplanerna i det
stora idrottspaketet.
 Genomfört stadsfesten i stadsparken med kort varsel eftersom
muren vid Sveaplan var i dåligt skick så att platsen inte kunde
användas.
 Tredje året med Ljus på kultur och sista året med bidrag från
Regionförbundet.
 Förvaltningen har aldrig omnämnts i så många sammanhang
som i år. Det är mycket i kommunens budget 2018 som är
direkt riktat till våra verksamheter. Det är ett tufft jobb som
förvaltningen har gjort och det kommer att bli tufft framöver.
---------------------------------------------------------------------------------Kultur- och fritidsnämnden fattar inga beslut i samband med informationen
som läggs till handlingarna.
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Beslutsärenden
§ 135
Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar
2018 samt extra investeringsbidrag 2017
Dnr KFN 2017/0009
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons skrivelse 11 december 2017.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden lämnar årligen investeringsbidrag till föreningsägda
anläggningar. Den årliga budgeten för detta bidrag är 1 miljon kronor. Då
behovet av denna typ av bidrag är stort utökades nämndens budget tillfälligt
under 2016 med 15 300 000 kronor. Nämnden beslöt också att överblivna
medel skulle fördelas på decembermötet detta år. Även 2017 har beslut tagits
gällande utökat stöd för investeringsbidrag på 10 miljoner kronor, varav
3 miljoner kronor, är direkt riktat mot ridsportföreningarna.
För dessa medel föreslås;
Kriterier:
 Åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller lagstiftning.
 Bidrag beviljas med högst 75 % av samtliga redovisade kostnader
 De föreningar som har fått beviljade investeringsbidrag som ännu inte
är avslutade får ytterligare 25 % i kompensation förutsatt att de
uppfyller någon/några av de prioriteringarna nedan.
 De 3 miljoner kronor som är direkt riktade till Ridsportföreningar, får
100 % av redovisade kostnader.
Prioritering:
 Energi- och vattenbesparande åtgärder
 Tillgänglighetsanpassade åtgärder
 Fiber
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande:
1. Medel för extra investeringsbidrag 2017 reserveras över till 2018 års
räkenskapsår, nämndens ordinarie investeringsbidrag för 2018 läggs till
vid samma ansökningstillfälle.
2. Tidigare beviljade belopp för investeringsbidrag som ännu inte
förbrukats, reserveras över till 2018 års räkenskapsår.
3. De föreslagna kriterier och prioriteringar gällande investeringsbidrag.
4. Att fördela det samlade investeringsbidraget enligt följande:
Ridsporten
3 miljoner kr
100%
Idrott
2 miljoner kr
75%
Hembygdsföreningar
2 miljoner kr
75%
Folkets hus & Bygdegårdar
2 miljoner kr
75%
Scout- och övriga föreningar
1 miljon kr
75%
Kompensation upp till 75%
1 miljon kr
25%
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§ 136
Kompensationskrav från IFK Berga
Dnr KFN 2017/0216
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och enhetschef Per-Ola Johansson skrivelse 6
december 2017, samt IFK Bergas två skrivelser.
Bakgrund
IFK Berga inkom i slutet av oktober 2017, med en skrivelse till kultur- och
fritidsnämnden. I skrivelsen yrkar IFK Berga på att få kompensation för
uteblivna publikintäkter, kioskförsäljning och sponsorintäkter med anledningar
av att föreningens A-lag den 9 september, 16 september och 7 oktober 2017
inte kunde spela sina hemmamatcher på Bergaviks A-plan, då matchplanen inte
godkändes som spelbar av matchdomaren. Orsaken var i samtliga fall, att
planen bedömdes vara för vattensjuk. IFK Berga spelade istället de två första
hemmamatcherna på Gasten IP:s konstgräs och den sista hemmamatchen på
Gröndal IP:s A-plan. IFK Berga yrkar i sin skrivelse att kultur- och
fritidsnämnden ska kompensera föreningen med 156 500 kr.
Förvaltningens utredning och ställningstagande
För det första konstaterar förvaltningen att det under september månad 2017
var onormalt mycket regn, i jämförelse med de sju senaste åren. Det var också
vid flera tillfällen skyfall, som tillsammans med den onormalt höga
nederbörden, medförde att träningar och matcher fick ställas in under samma
period, också för andra lag i kommunen och på andra kommunala planer.
IFK Berga hävdar i sina muntliga kontakter med kultur- och
fritidsförvaltningen att planens dränering är undermålig och att problemen på
Bergaviks IP:s A-plan härrör sig till detta.
Under åren 2014-2016 behövde inga A-lagsmatcher för IFK Berga på
Bergaviks A-plan flyttas till andra kommunala planer, pga. nederbörd och
ospelbar plan av detta skäl. Inför fotbollssäsongen 2017 fanns det således inga
indikationer på att dräneringen på och runt planen var dålig och omedelbart
behövde åtgärdas. I kontakterna med IFK Berga så bekräftas detta påstående,
genom att föreningsrepresentanter uttrycker att något måste hänt med planen
under hösten 2017. Tidigare samlades regnvattnet utanför planen, men under
hösten 2017 har vattnet samlats på planen. I slutet av oktober 2017, dvs. efter
fotbollssäsongen, grävde serviceförvaltningens personal sig ned till
dräneringsrören för att kontrollera dem. Först vid detta tillfälle kunde det
konstateras att trädrötter täppt till dräneringsrören och nya dräneringsrör måste
installeras.
Denna information hade inte kultur- och fritidsförvaltningen innan säsongen
2017 och förvaltningen anser också att detta absolut inte kunde förutses. Det
låg alltså utanför förvaltningens kontroll och vetskap.
Kultur- och fritidsnämnden antog den 18 juni 2014 styrdokumentet ”Allmänna
bestämmelser för anläggningar”. I denna skrift finns det en Force
Majeureskrivning, som bland annat innebär att vid omständigheter som ligger
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utanför kommunens kontroll, då är kommunen befriad från påföljd att fullgöra
vissa förpliktelser. I detta ärende finns en stark koppling till denna skrivning, då
exempelvis kommunen inte kan påverka väderförhållandena, med onormalt
hög nederbörd. Kommunen kan inte heller förutse att dräneringen runt
Bergaviks A-plan just i år skulle täppas till.
Förvaltningen har också varit i kontakt med kommunjuristen, för att få dennes
syn på ärendet, ur ett juridiskt perspektiv. Kommunjuristen anser att ärendet
och föreningens kravframställan inte kan beviljas, då styrdokumentet
”Allmänna bestämmelser för anläggningar” reglerar händelser av denna
karaktär och innebär att kommunen är befriad från påföljd. Kommunjuristen
betonar då också att i händelse att IFK Berga ändå skulle ersättas, så måste
också andra föreningar som fått sina matcher flyttade av dessa skäl att ersättas
ekonomiskt. Förvaltningen har också kollat med andra kommuner, hur de
hanterat liknande ärenden de senaste åren. Varken Växjö, Karlskrona,
Kristianstad eller Nybro kommun har ersatt någon förening, som pga.
vattensjuka planer inte kunnat spela sina hemmamatcher på ordinarie
hemmaplan.
IFK Berga som förening ska också till Svenska Fotbollsförbundet ange en
reservarena, i händelse av att hemmamatch inte kan spelas på ordinarie
hemmaplan. Inför 2017 har IFK Berga angett Gastens IP:s konstgräsplan som
reservplan, enligt vad förvaltningen fått information om. De två första
matcherna som tyvärr tvingades ställas in på Bergaviks IP har kunnat spelas på
Gastens IP:s konstgräs. Den tredje matchen kunde spelas på Gröndals IP:s Aplan, en likvärdig plan som ordinarie hemmaplan. Eftersom kommunen kunnat
erbjuda en reservplan, har ingen av matcherna behövt ställas in. På både
Gastens IP och Gröndals IP hade föreningen kunnat sälja matchbiljetter och
bedriva viss kioskförsäljning, om man velat.
Motivering
Naturligtvis är det beklagligt och tråkigt att IFK Berga inte kunde spela sin tre
sista hemmamatcher 2017 på Bergaviks IP. Dock kan inte kultur- och
fritidsnämnden ersätta föreningen, vilket i huvudsak beror på nedanstående
skäl:
- Kommunen kan inte förutse väderförhållandena, vilket innebär att det alltid
kommer att föreligga en risk för att fotbollsmatcher kan komma att flyttas till
andra planer eller t.o.m. under vissa extrema förhållanden behöva ställas in
helt.
- Kommunen har inte kunnat förutse att dräneringssystemets funktionalitet
på Bergaviks IP skulle försämras under hösten 2017.
- Kommunen har kunnat erbjuda IFK Berga alternativ spelplan på
anläggningar, där förutsättningar för biljettförsäljning och viss kioskförsäljning
ändå funnits.
- Kommunen har tagit fram styrdokumentet ”Allmänna bestämmelser
för anläggningar”, som reglerar händelser liknande denna och innebär
att vid händelser utanför kommunens kontroll, är befriad från påföljd.
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Bergas kompensationskrav,
för uteblivna intäkter i samband med att tre av föreningens hemmamatcher
under hösten 2017 på Bergaviks IP, tvingade flyttas till andra kommunala
fotbollsplaner.
Överläggning
Vice ordf. Pelle Sederkvist (M) yrkar på ett tilläggsförslag. ”Kultur- och
fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen att se över riktlinjer
och förtydligande av ansvarsfördelning gällande kompensation och ersättning i
samband med att anvisad kommunal anläggning inte kan nyttjas.”
Omröstning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens samt
Pelle Sederkvists tilläggsförslag.
Ordförande frågar om nämndens kan bifalla förvaltningens förslag och finner
att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Pelle Sederkvists tilläggsförslag och
finner att nämnden bifaller Pelle Sederkvists tilläggsförslag.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå IFK Bergas kompensationskrav,
för uteblivna intäkter i samband med att tre av föreningens hemmamatcher
under hösten 2017 på Bergaviks IP, tvingade flyttas till andra kommunala
fotbollsplaner.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen att se
över riktlinjer och förtydligande av ansvarsfördelning gällande kompensation
och ersättning i samband med att anvisad kommunal anläggning inte kan
nyttjas.
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§ 137
Folkets Hus o Bygdegårdar driftbidrag 2018
Dnr KFN 2017/0003
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och kulturutvecklare Emma Angelin
Holméns skrivelse 28 november 2017.
Bakgrund
Tretton föreningar har sökt bidrag för 2018. Den sammanlagda
ansökningssumman uppgår till 928 300 kronor vilket är en ökning med 5000 kr
från förra året. 150 000 av den totala summan på 740 000 kronor är
specialdestinerade till Bjursnäs bygdegård enligt beslut från
kommunfullmäktige från 2016. Eftersom förvaltningen är mitt i en pågående
bidragsöversyn föreslås inga förändringar i bidragen för 2018.
Arby Bygdegårdsförening har under 2017 haft interna svårigheter vilket har lett
till att erforderliga handlingar inte inkommit. Bidraget reserveras och betalas ut
när aktuella handlingar inkommit.
Kultur- och fritidsnämnden ger stöd till Folkets Hus och Bygdegårdar genom
drifts- och investeringsbidrag. Bidragen är avsedda för att föreningarna ska
kunna driva allmänna samlingslokaler främst i kommunens mindre samhällen.
Föreningarnas uppgift är att låta lokalerna vara tillgängliga för traktens
förenings- och kulturliv.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 740 000 kronor i driftsbidrag
till Folkets hus och Bygdegårdar enligt sammanställningen.
Förening
Arby Bygdegårdsförening *
Bjursnäs Bygdegårdsförening
Böle intresseförening
Fagerhults Bygdegård
Folkets Hus i Lindsdal
Kåremo Bygdegårdsförening
Läckeby Bygdegårdsförening
Mortorps intresseförening
Påryds Parkförening
Skammelstorps skola
Slakmöre Bygdegård
Ölvingstorps bystugeförening
Skäggenäs SVOIF
Summa bidrag
* Under förutsättning att handlingar
inkommer

Bidrag 2017 Sökt bidrag 2018 Bidrag 2018
42 000
80 000
42 000
362 000
375 000
362 000
12 000
15 000
12 000
18 000
22 200
18 000
138 000
168 400
138 000
22 000
25 000
22 000
32 000
42 400
32 000
20 000
25 000
20 000
42 000
91 200
42 000
18 000
23 500
18 000
22 000
27 550
22 000
7 000
13 050
7 000
5 000
20 000
5 000
740 000

928 300

740 000

12 (19)

Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 138
Bidrag till Sociala föreningar 2018
Dnr KFN 2017/0015
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås
skrivelse 24 november 2017.
Följande ansökningar har inkommit:
2. Djurskyddet Kalmar
Ansöker om ospecificerat belopp.
Djurskyddet driver ett djurhem beläget på Skälby. Föreningen tar främst emot
hemlösa katter som man försöker hitta nya hem till. Även hundar kan
omplaceras i viss utsträckning. Verksamheten kommer att bedrivas i samma
omfattning som tidigare år.
Föreslås få oförändrat bidrag, 50 000 kronor.
3. Väntjänsten i Lindsdal
Väntjänsten i Lindsdal har verkat i drygt ett år och har till syfte att
- ”bidra till att skapa ett trivsamt och tryggt framtidssamhälle, där
privatpersoner och alla aktörer kompletterar varandra”
- ”bryta isolering, motverka ensamhet och befrämja integrationen”
- ”bidra till jämställdhet när materiella skillnader saknar betydelse”
- ”människor får möjlighet och glädjen att räcka varandra en hjälpande
hand under trygga och organiserade former.”
Föreningens syften passar väl in i kommunens vilja att stödja volontärarbete,
varför föreningen föreslås få oförändrat bidrag, 5 000 kronor.
4. Antidiskrimineringsbyrån Sydost
Ansöker om 100 000 kronor.
Ansökan avser lokalkostnader, 40 000 kronor, administrativa kostnader 30 000
kronor, möten och nätverkande 10 000 kronor, samt externa evenemang och
föreläsningar, 20 000 kronor.
Föreslås få oförändrat bidrag, 100 000 kronor.
5. BRIS Region Syd
Ansöker om 139 820 kronor.
BRIS – Barnens Rätt I Samhället, har som mål att stärka barns och ungdomars
rättigheter och att förbättra dessas levnadsvillkor. BRIS erbjuder genom sin
stödverksamhet alla barn och ungdomar upp till 18 år i Kalmar kommun en
möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt.
Kultur och fritidsnämnden har under de senaste åren beviljat 10 000 kronor
per år, vilket föreslås vara oförändrat.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar fördela bidrag till sociala föreningar enligt
följande:
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Nr i diariet

Förening

2

Djurskyddet Kalmar

3

Väntjänsten i Lindsdal

4

Antidiskrimineringsbyrån
Sydost
BRIS region Syd

100 000:-

Summa bidrag

165 000:-

5

Bidrag 2018
50 000:5 000:-

10 000:-
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§ 139
Kulturföreningar 2018
Dnr KFN 2017/0011
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och kulturutvecklare Carina Eskelins skrivelse
27 november 2017, samt sammanställning bidrag till kulturföreningar 2018.
Bakgrund
27 kulturföreningar har ansökt om bidrag för 2018. Alla kulturföreningar som
fick bidrag 2017 söker bidrag för 2018, utöver dessa söker även CalCon,
Konstnärer i Kalmar samt Lindsdals samhällsförening.
CalCon är överflyttad från Idrottsenheten då föreningens verksamhet passar
bättre in under kulturföreningar. Bidraget till Calcon föreslås flyttas med över
från Idrottsenhetens budget.
Konstnärer i Kalmar har tidigare haft avtal och projektmedel för att sköta
Rotundan och föreslås få ett årligt verksamhetsbidrag istället. Det bidrag som
legat som egen budgetpost för verksamheten i Rotundan, föreslås flyttas med
över till bidrag till kulturföreningar.
Lindsdals Samhällsförening är en nystartad förening och hänvisas till att söka
startbidrag.
Förvaltningen föreslår bidrag till samtliga föreningar som sökt bidrag tidigare
år. Bidrag beviljas under förutsättning att erforderliga handlingar inkommer.
För detaljerad information se bilagd sammanställning.
Motivering
Förvaltningen är mitt uppe i en pågående bidragsöversyn och därför föreslås
föreningarna få oförändrade bidrag till 2018.
Beslut
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens
förslag.

15 (19)

Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-14

§ 140
Svar på motion - Bevara vinnarverket i
sandskulpturfestivalen
Dnr KFN 2017/0207
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och kulturutvecklare Carina Eskelins skrivelse
2 november 2017, samt Carl-Henrik Sölvingers motion.
Bakgrund
Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestival i Kalmarsundsparken.
Motionären föreslår att vinnande verk gjuts i cement eller betong för att
bevaras och sedan används för utsmyckning t.ex. i en rondell eller vid nya
Kalmarsundsbadets entré.
Yttrande
En sandskulptur är avsedd att vara förgänglig, en engångsföreteelse, den är inte
avsedd att bevaras. Själva festivalen är ett event där skapandet, skulpturen och
nedbrytandet bildar en helhet. Sanden ger också skulpturerna ett särskilt
konstnärligt uttryck, som går förlorat i ett annat material
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Carl-Henrik Sölvinger.
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§ 141
Extra sammanträdesdag för kultur- och fritidsnämnden
Dnr KFN 2017/0244
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och nämndsamordnare Pia Axeheim skrivelse
6 december 2017.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade om mål och verksamhetsplan 2018 vid sitt
sammanträde 27 november. Kultur- och fritidsnämnden blir informerade om
förvaltningens mål och verksamhetsplan 2018 vid sammanträdet 14 december.
För att upprätthålla ordningen med information mötet innan beslut tas,
behöver nämnden ha ett extra sammanträde den 18 januari 2018.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att sätta in ett extra sammanträde
torsdagen den 18 januari kl 13.00.
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§ 142
Anmälningsärenden
1. Förvärv av Guldfågeln Arena (protokollsutdrag kommunfullmäktige 201710-30, § 205).

§ 143
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas:
Avtal
1. Dnr KFN 2017/0240. Extra stöd till IFK Berga med anledning av
kommunfullmäktiges beslut av verksamhetsplan med budget 2018 och
ekonomisk planering 2019-2020.
Arrangemang, projekt och utvecklingsmedel
1. Dnr KFN 2017/0009 nr 27. Ansökan från Ridklubben Udden om
dispens från igångsättningsförbud vid investeringsprojekt. Dispens
beviljas.
2. Dnr KFN 2017/0222. Ansökan från Ostkustens Linedancers om
bidrag till föreningsutveckling. Ansökan avslås.
3. Dnr KFN 2017/0011 nr 31. Ansökan från Kalmarsundsdansarna om
driftbidrag 2018. Ansökan beviljas med 12 000 kronor.
4. Dnr KFN 2017/0227. Ansökan från Triangelteatern om bidrag till att
subventionera deltagaravgift för ungdomar som deltar i atr-festival
Småland. Ansökan beviljas med 15 000 kronor.
5. Dnr KFN 2017/0241. Ansökan från IFK Påryd om bidrag till en
motorisk hinderbana. Ansökan beviljas med 60 000 kronor.
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§ 144
Övriga frågor
1. Extra insatt ärende om Krusenstiernska gården
Bakgrund
Den 13 december inkom Stiftelsen Krusenstiernska gården med en skrivelse till
förvaltningen, där de ansöker om omgående utbetalning på 300 000 kronor för
att klara löner och semesterutbetalningar.
För 2017 har stiftelsen budgeterat med ett underskott och har haft kontinuerlig
kontakt med kommunen och förvarnat om det ekonomiska läget.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån Krusenstiernska gårdens
inkomna skrivelse gällande deras ekonomiska situation, ge ordförande i
uppdrag att fatta delegationsbeslut för en extra utbetalning för att lösa den
akuta situationen för stiftelsen.
Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig att stiftelsen Krusenstiernska gårdens
styrelse snarast återkommer med budget och verksamhetsplan för 2018. Samt
att en långsiktig lösning på ansvarsfördelning och organisation kring
Krusenstiernska gården arbetas fram.
Överläggning
Ordföranden frågar om nämnden kan bifalla förslag till beslut. Omröstning
sker via upprop och ja betyder att man bifaller förslaget till beslut. Följande
personer röstar ja: Marianne Dahlberg (S), Ola Erlandsson (S), Susanne
Lenander (S), Helena Olsson (S), Nikolaos Strachinis (S), Niklas Hellström (C),
Bo Hellström (V) och Micael Foghagen. Följande personer avstår från att
rösta: Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Jennie Uller (L).
Ordförande finner att åtta personer har röstat ja och tre personer har avstått
från att rösta, vilket innebär bifall till förslag till beslut.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utifrån Krusenstiernska gårdens
inkomna skrivelse gällande deras ekonomiska situation, ge ordförande i
uppdrag att fatta delegationsbeslut för en extra utbetalning för att lösa den
akuta situationen för stiftelsen.
Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig att stiftelsen Krusenstiernska gårdens
styrelse snarast återkommer med budget och verksamhetsplan för 2018. Samt
att en långsiktig lösning på ansvarsfördelning och organisation kring
Krusenstiernska gården arbetas fram.
Protokollsanteckning
"Överlag ställer vi oss positiva till att stödja Krusenstiernska stiftelsen. Dock
känner vi att då detta på dagens möte kom upp som en övrig punkt på agendan
och att det inte funnits någon möjlighet till beredning där vi som politiker
innan mötet inte fått någon som helst information i ärendet så var vi tvungna
att lägga ner våra röster.
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När det gäller ärendet är det anmärkningsvärt att förvaltningen, dagen innan
årets sista möte, får in en skrivelse om att stiftelsen omgående behöver mer
pengar. Pengar för att överhuvudtaget kunna betala löner är något som inte
skall ske. Hur länge har man vetat? Vilken information har givits till
kommunen? Det här är frågor som bör ha nått oss i nämnden betydligt
tidigare."
Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Fredrik Sjömar (KD).
2. Tack för året som gått
Ordförande Marianne Dahlberg tackar alla för ett gott samarbete och för en
fantastisk insats av nämndens ledamöter, förvaltningens tjänstepersoner och all
personal på kultur- och fritidsförvaltningen.
Alla tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vice ordförande Pelle Sederkvist tackar ordförande för ett spännande och
givande år och överlämnar en blomma från hela nämnden.

