
Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet  

Datum  
2022-02-21 

 
Plats och tid Sevederummet, måndagen den 21 februari 2022 kl. 13:03-15:17 

Ajournering för fika: kl. 14:57-15:17  

Beslutande Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter Högberg (S), Vice ordförande 
Sandra Carlsson (C) 
 
 

 

Inte tjänstgörande 
ersättare 

Marie Nicholson (M) 
Eva Svensson (C) 
Daniel Nestor (S) 
 

Övriga närvarande Tommy Dahlgren, delvis via länk 
Anders Degerman, via länk 
Patric Engqvist, via länk 
Anton Palmér, via länk 
Mirja Holgersson, via länk 
Jennie Leander Lilja 
Staffan Lindvall, via länk 
Anna Olausson 
 

Paragrafer 11-20 
Sekreterare Anna Olausson 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 
 Justering sker genom digital signering. 

 
 

  

 Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-02-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-25 Datum då anslaget tas ned 2022-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 

Sekreterare Anna Olausson 
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Sammanträdesprotokoll 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum 
2022-02-21 

Innehållsförteckning 

Paragraf Rubrik Ärendenr Sidnr 

§ 11 Upprop Kultur- och fritidsutskottet 2022 2022/9 3 

§ 12 Val av protokolljusterare år 2022 2022/10 4 

§ 13 Godkännande av ärendelistan vid kultur- och 
fritidsutskottet 2022 

2022/11 5 

§ 14 Allaktivitetshuset Fabriken - lägesbild och framtid 2022/24 6 - 7 

§ 15 Administrativa avdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2022 

2022/12 8 

§ 16 Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region 
Kalmar län 

2021/566 9 - 12 

§ 17 Utvecklingsavdelningen informerar kultur- och 
fritidsutskottet 2022 

2022/13 13 

§ 18 Arena Ceos 2018/353 14 

§ 19 Samverkan Vimmerby kulturskola och Hultsfreds 
musikskola 

2021/459 15 

§ 20 Övrigt på kultur- och fritidsutskottet 2022 2022/14 16 
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§ 12  2022/10 Id  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll. 
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§ 13  2022/11 Id  
 

Godkännande av ärendelistan vid kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter godkänner ärendelistan för dagens sammanträde. 
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§ 16  2021/566 Id  
 

Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region Kalmar län 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att  
 

1. ställa sig bakom administrativa avdelningens yttrande över förslaget till Kulturplan Kalmar län 
2023-2024, med följande ändring och tillägg att:  

2. sista stycket tas bort som börjar Kulturplanen tydliggör ett område för samverkan med andra 
län… 

3. att göra tillägget att kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till skrivningen om 
Litteraturnod Vimmerby. 

 
 

Sammanfattning 
Region Kalmar län har inkommit med en begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional 
kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024. 
 
Den regionala kulturplanen är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de prioriteringar regionen 
vill föra i fråga om regionala kulturverksamheter inom alla konst- och kulturområden som erhåller 
regionala och statliga stöd. Kulturplanen omfattar även strategiska utvecklingsområden som är kopplade 
till den regionala utvecklingsstrategin och de övergripande målen i kulturplanen. 
 
Ärendet 
Yttrande 
Vimmerby kommun tycker att det har varit en bra plan att revidera planen i två steg. Som Region 
Kalmar uttrycker är förutsättningarna för kulturutveckling starkt påverkade av de två år där corona-
pandemin gett utmanande konsekvenser. Därför är det bra att förslaget nu avser en aktualisering av 
befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en mer omfattande revidering av kulturplanen som 
då gäller från och med 2025. Det är bra att det beaktas en bredare samverkansprocess som krävs för en 
mer omfattande revidering. Det ger bättre förutsättningar att inför en ny kulturplan ta med erfarenheter 
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från pandemin och få ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd med det 
professionella kulturlivet, samt det civila samhället. 
 
Vimmerby kommun ställer sig helt bakom de övergripande målen för kulturutveckling i hela länet. Det 
är positivt att det för utveckling finns fokus på: 
 

 Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. 
 Likvärdig kultur som ger alla möjligheter 
 Kultur till barn och unga 
 Jämställd, jämlik och tillgänglig kultur 
 Kreativt klimat för kulturskapare 

 
För Vimmerby kommuns del är det viktigt att de lokala utvecklingsmål som kulturplanen anvisar och 
önskar, löpande förankras i dialog med kommunerna. Kommunerna har kommit olika långt i 
förutsättningarna att realisera olika ambitioner. 
 
I planen finns angivet önskemål om utveckling av lokaler. Lokaler som är utvecklande miljöer för dans, 
akustisk musik och andra ändamål. Lokaler som kan vara flexibla och användbara för olika former av 
praktiskt utövande och scenkonst. Vissa sådana ambitioner kan kräva större investeringar och 
anpassningar. Det är viktigt att det i det regionala utvecklingsansvaret beaktas finansiella möjligheter 
och att det kan krävas stöd till lokala satsningar som jämvikt till större sammanhållna satsningar. 
 
Även när det handlar om utvecklingen av skolkultur finns en önskan om att fokus ligger på de skolnära 
initiativen. Kulturupplevelser och deltagande i kulturaktiviteter är något som ska finnas nära, ofta och 
engagera. I den regionala planen finns ambitionen om att elever ska få möjlighet till resor till regionala 
aktiviteter minst en gång per år. Vi stöder den tanken, men önskar att fokus ska vara på att göra de 
regionala initiativen tillgängliga lokalt. 
 
Vi stöder ambitionen om fullfölja 1-procentstanken till offentlig konst i samband med ny- och 
ombyggnad. 
 
I Vimmerby har vi stor respekt för att en levande kultur är en viktig del av samhällsbyggandet. Våra 
erfarenheter visar att ett starkt kulturliv påverkan allt från hälsa bland barn och unga till arbetet med 
platsvarumärke (place branding). Viktigt att återkoppla till att kultur med sina olika pusselbitar är lokalt 
utformade, med lokala profiler, men sammantaget ger en regional identitet.  
 
Kulturplanen tydliggör ett område för samverkan med andra län och hänvisat till arbetet kring ”ett enat 
sydsverige”. För Vimmerby kommun är det också naturligt att det finns en samverkan och kulturell 
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identitet norrut. Vi tycker att det därför också i länets kulturplan skulle anges möjligheter även till en 
ökad samverkan i kulturfrågor med Region Östergötland. 
 
Analys av förslagets konsekvenser 
Konsekvenser för barn 
Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region Kalmar län kan påverka barn boende i Kalmar län 
positivt om regionen och kommunerna satsar på kulturen. Konsekvenserna blir negativa för barn om 
kommunerna inte satsar på kulturen. Det är viktigt att kommunens och regionens insatser samordnas för 
bästa effekt. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom administrativa avdelningens yttrande över förslaget till 
Kulturplan Kalmar län 2023-2024. 
 
Yrkande 
Under diskussionen av ärendet framkommer ett par yrkanden av kultur- och fritidsutskottets ledamöter. 

1. Att ta bort sista stycket. 
2. Att göra tillägg att utskottet ställer sig positivt till skrivningen om Litteraturnod Vimmerby. 

 
Nytt förslag till beslut: 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att  
 

1. ställa sig bakom administrativa avdelningens yttrande över förslaget till Kulturplan Kalmar län 
2023-2024, med följande ändring och tillägg att:  

2. sista stycket tas bort som börjar Kulturplanen tydliggör ett område för samverkan med andra 
län… 

3. att göra tillägget att kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till skrivningen om 
Litteraturnod Vimmerby. 

 
 

Beslutsgång 
Ordföranden Ola Gustafsson (KD) finner efter diskussion att flera förslag föreligger. 
 
Ordföranden Ola Gustafsson (KD) ställer administrativa avdelningens förslag mot kultur- och 
fritidsutskottets ändringsförlag att ta bort sista stycket. 
 
Ordföranden Ola Gustafsson (KD) finner att kultur- och fritidsutskottet beslutat enligt ändringsyrkandet. 
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Ordföranden Ola Gustafsson (KD) ställer det justerade förslaget utan tillägg mot tilläggsyrkandet att 
kultur- och fritidsutskottet ställer sig positivt till den skrivning som gjorts om Litteraturnod Vimmerby. 
 
Ordföranden finner att tillägget har bifallits. 
 

Beslutsunderlag 
 Regional kulturplan för Kalmar län, ”Kultur att växa i” 2023-2024. 
 Tjänsteskrivelse, Yttrande - Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region Kalmar län, dnr 

2021/555, id 241970. 
 

Beslutet skickas till 
Region Kalmar län 
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