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Kultur- och fritidsnämnden

Tid
Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 13:00-16:10. Ajournering kl 15:45-15:55.
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§ 1-8
Beslutande
Marianne Dahlberg (S), ordförande
Pelle Sederkvist (M), 1:e vice ordförande
Linus Hellman (S), tjänstgörande ersättare för Ola Erlandsson (S)
Susanne Lenander (S)
Gudrun Augustsson (C), tjänstgörande ersättare för Helena Olsson (S)
Nikolaos Strachinis (S)
Niklas Hellström (C)
Bo Hellström (V)
John Wahlgren (M)
Birgitta Nordlöw (L)
Micael Foghagen (SD)
Ersättare
Fredrik Sjömar (KD)
Jennie Uller (L)
Övriga
Lolita Persson, förvaltningschef
Pia Axeheim, sekreterare
Jimmy Rudelius, administrativ chef
Angelina Aravena, koordinator
Sekreterare
Pia Axeheim
Justeras

Marianne Dahlberg
ordförande

Pelle Sederkvist

Anslaget på kommunens anslagstavla den 26 januari 2018.
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Ordförande Marianne Dahlberg (S) hälsar John Wahlgren (M) som är ny
ledamot i nämnden och ersätter Jan-Ingemar Lundström (M) som avgått.

Beslutsärenden
§1
Tjänstgörande
Ola Erlandsson (S) ersätts av Linus Hellman (S) och Helena Olsson (S) ersätts
av Gudrun Augustsson (C).

§2
Godkännande av dagordning/kallelse
Kultur- och fritidsnämnde godkänner dagens kallelse/dagordning.

§3
Förra protokollet
Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet, som läggs till
handlingarna.

§4
Val av justerare
Pelle Sederkvist (M), vice ordförande väljs till justerare.
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Diskussions- och informationsärende
§5
Workshop - mötesplatser
Koordinator Angelina Aravena berättar om sitt uppdrag att driva utvecklingen
av mötesplats/kultur- och fritidsfilialer utifrån målen och hur förvaltningens
resurser i form av lokaler och personal kan samordnas. Projektets styrgrupp
består av kultur- och fritidsnämndens presidium.
En gemensam vision är att erbjuda fler, spännande och samlade mötesplatser
som är öppen och tillgänglig för alla.
Mötesplatserna ska vara platser där kultur- och fritidsförvaltningens
verksamheter ska samsas under ett tak och därigenom kunna bli en attraktiv
och aktiv mötesplats för föreningar, studieförbund, näringsliv och inte minst
de boende i området.
En mötesplats för alla åldrar samt en fritidsgård för ungdomar 12-20 år,
biblioteksfilial, kulturskola, föreningsliv med aktiviteter.
De övergripande målen med mötesplatser/kultur- och fritidsfilialer är:
• ett effektivare resursutnyttjande
• mer tillgänglig verksamhet
• ett rikare kultur- och fritidsutbud
• en ökad integration mellan olika grupper i området
• ett tydligare och tryggare centrum
Efter Angelinas genomgång genomförs en workshop där nämnden i
smågrupper diskuterar olika frågeställningar, som sedan redovisas för hela
nämnden. En sammanställning kommer att göras av koordinators och som
kommer att presenteras för nämnden längre fram i vår.
---------------------------------------------------------------------------------------------Kultur- och fritidsnämnden fattar inga beslut i samband med informationen
som läggs till handlingarna.

4 (8)

Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-18

§6
Förvaltningschefen har ordet
Förvaltningschef Lolita Persson informerar om följande:
1. Kulturkvarteret
Styrgruppen har träffat arkitekterna två gånger och diskuterat bland
annat utemiljön, då det finns en tydlig idé om ett kulturstråk där
kulturkvarteret är en del. Vissa förseningar har uppstått på grund av att
man inväntar besked om några antikvariska frågor.
2. Bad- och friskvårdsanläggningen
Förvaltningschefen ger glädjande besked om att förslaget från
projektör och arbetsgrupp är att verksamhetsvägen inte ska gå genom
anläggningen utan att trafiken till verksamheterna Norden och Modig
till en början ska gå på Prästkragevägen. Förslaget på lång sikt innebär
att en trafikramp byggs så att den tunga trafiken inte leds in i området
vid bad- och friskvårdsanläggningen. Ett beslut om vad anläggningen
ska innehålla måste tas och en mer detaljerad budget tas fram. De
avsatta pengarna kommer inte att räcka till anläggningens alla delar
utifrån funktionsprogrammet. Anläggningen byggs för att kunna hålla
över en lång tid och vara en attraktivitet för Kalmar.
3. Rekrytering av enhetchef på kulturskolan
Det är 22 personer som har sökt tjänsten som enhetschef för
kulturskolan. Det är sju personer som tagits ut till intervju och några av
dem kommer att gå vidare till en djupintervju.
4. Bidrag till sommarlovsaktiviteter
De statliga extra pengar, som administrerats av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), för gratis
sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar kommer från och med
2018 att administreras av Socialstyrelsen. Numera finns det pengar att
söka för sommarlovsaktiviteter, lovaktiviteter och simundervisning.
Pengarna rekvireras för i år och ska användas under året.
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Beslutsärende

§7
Kultur- och fritidsnämndens internbudget med
verksamhetsplan 2018
Dnr KFN 2017/0234
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius
skrivelse 10 januari 2018, samt kultur- och fritidsnämndens internbudget med
verksamhetsplan 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade den 27 nov 2017 beslut om Verksamhetsplan med
budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020. I den angavs rambudgeten
för kultur- och fritidsnämnden samt vilka mål nämnden ska uppnå under 2018.
Nämnden får en nettoutökning av sin budget om 2 422 tkr inklusive
löneökningar. Nämndens ram blir således 181 115 829. Kalmar kommuns
övertagande av Guldfågeln Arena innebär att bidraget till Kalmar FF upphör
och övergår via kommunfullmäktige till serviceförvaltningen för
kostnadstäckning för arenan. Nämnden får full kompensation för Byteaterns
nya lokaler om 4 250 tkr. Dock har nämnden enbart kostnader för Byteaterns
ersättningslokaler för 2018 om cirka 1 100 tkr. Nämnden får i år ca 2,5
miljoner kr i kompensation för kostnadsökningar. Dessa medel ska täcka
höjningar av bland annat priser på varor och tjänster och hyror. För 2018 så
innebär det att ca 2,1 miljoner kr direkt avgår i lokalkostnadsökningar. Till
detta får nämnden 2 miljoner kr till bidrag för att stärka föreningslivet.
Nämnden kommer att lämna ett överskott för 2018 motsvarande ca 7,5
miljoner kr. Detta p.g.a. att nämnden inte har kostnader för Byteaterns nya
lokaler samt för KIFAB-arena. Dock avsätts ca 1,5 miljoner kr av dessa
hyreskompensationer för att täcka nämndens kostnader för ersättningslokaler
för Byteatern och hyreskostnaden för posthuset (kulturkvarteret).
Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en verksamhetsplan för 2018 utifrån målen från fullmäktige samt de mål som är beslutade i visionsdokumentet
Kultur- och fritidspolitiskt program 2015-2018.
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om internbudget med verksamhetsplan
för kultur- och fritidsnämnden 2018 enligt bilaga.
Tilläggsförslag
Alliansgruppen via Pelle Sederkvist (M) yrkar på följande tilläggsyrkanden:
1. Vi vill att alla bibliotek ska arbeta vidare med meröppet och ytterligare
självservice. Syftet ska vara att hålla biblioteket öppet och tillgängligt
för fler med målet att öka utlåningen såväl fysiskt som digitalt.
Möjligheter att med hjälp av lånekortet besöka bibliotek bör utredas.
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2. För att få sydöstra Sveriges mest attraktiva bad- och
friskvårdsanläggning vill vi att det under 2018 utreds för ett privat
utförande och drift av den nya anläggningen vid Snurrom.
Överläggning
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, dels förvaltningens förslag
till beslut samt två tilläggsyrkanden. Ordförande förslår avslag på alliansens
tilläggsförslag. Ordföranden frågar om nämnden vill bifalla förvaltningens
förslag till interbudget och verksamhetsplan 2018 och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla alliansgruppens första tilläggsförslag
och finner att nämnden avslår tilläggsförslag 1.
Votering
Votering begärs av Pelle Sederkvist (M) och genomförs. Ordförande ställer sitt
förslag om avslag i proposition mot alliansgruppens första tilläggsförslag.
Röstar man på ordförandes förslag röstar man ja och röstar man på alliansens
tilläggsförslag röstar man nej. Votering sker genom upprop och ordförandes
förslag vinner med åtta röster mot tre till alliansens tilläggsförslag.
Röstresultat
Följande ledamöter röstar ja till förvaltningens förslag: Marianne Dahlberg (S),
Susanne Lenander (S), Nikolaos Strachinis (S), Niklas Hellström (C), Bo
Hellström (V), Micael Foghagen (SD), Linus Hellman (S) samt Gudrun
Augustsson (C).
Följande ledamöter röstar nej till förvaltningens förslag till förmån för
alliansens första tilläggsförslag: Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M) samt
Birgitta Nordlöw (L).
Omröstning
Ordförande frågar om nämnden vill bifalla alliansgruppens andra tilläggsförslag
och finner att nämnden avslår det tilläggsförslag 2.
Votering
Votering begärs av Pelle Sederkvist (M) och genomförs. Ordförande ställer sitt
förslag i proposition mot alliansgruppens andra tilläggsförslag. Röstar man på
ordförandes förslag röstar man ja och röstar man på alliansens tilläggsförslag
röstar man nej. Votering sker genom upprop och ordförandes förslag vinner
med sju röster mot fyra till alliansens tilläggsförslag.
Röstresultat
Följande ledamöter röstar ja till förvaltningens förslag: Marianne Dahlberg (S),
Susanne Lenander (S), Nikolaos Strachinis (S), Niklas Hellström (C), Bo
Hellström (V), Linus Hellman (S) samt Gudrun Augustsson (C).
Följande ledamöter röstar nej till förvaltningens förslag till förmån för
alliansens andra tilläggsförslag: Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M),
Birgitta Nordlöw (L) samt Micael Foghagen (SD).
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om internbudget med verksamhetsplan
för kultur- och fritidsnämnden 2018 enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Pelle Sederkvist (M), John Wahlgren (M), Birgitta Nordlöw (L), Jennie Uller (L)
samt Fredrik Sjömar (KD) lämnar följande protokollsanteckning.
”Vi vill att alla bibliotek ska arbeta vidare med mer öppet och ytterligare
självservice. Syftet ska vara att hålla biblioteket öppet och tillgängligt för fler
med målet att öka utlåningen såväl fysiskt som digitalt. Möjligheter att med
hjälp av lånekortet besöka obemannade bibliotek bör utredas.”
”För att få sydöstra Sveriges mest attraktiva bad- och friskvårdsanläggning vill
vi att det under 2018 utreds för ett privat utförande och drift av den nya
anläggningen vid Snurrom.”
Micael Foghagen (SD) lämnar följande protokollsanteckning.
”Sverigedemokraterna stödjer M, L och KD i tilläggsyrkandet att utreda
privata, helt eller delvist ägande av uppförandet av nya simhallen. Skälet
är att kostnaden kan stiga, enligt förvaltningschefens genomgång, med
100-150 miljoner vid gällande kravspecifikationer. Vi ser det därför som
självklart att en sådan analys bör göras.”
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§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

