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§ 1  2022/9 Id  
 

Upprop Kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottets möte inleds med upprop av deltagarna. 
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Datum  
2022-01-17 

 
 

 
 
 
 
 
§ 2  2022/10 Id  
 

Val av protokolljusterare år 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet utser Sandra Carlsson (C) att, tillsammans med ordförande, 
justera dagens protokoll. 
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§ 3  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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§ 5  2022/13 Id  
 

Utvecklingsavdelningen informerar kultur- och fritidsutskottet 2022 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
 
Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att till nästa 
utskottssammanträde ge en djupare presentation av Fabrikens verksamhet och planer. 
 
 

Sammanfattning 
Utvecklingschef Tommy Dahlgren redogör för hur verksamheterna inom fritidssidan, 
Fabriken, kulturskolan och folkhälsan anpassar sina arbetssätt för att ta sig igenom det 
rådande läget med ökande smittspridningen, med förnuftiga, riskfria aktiviteter och 
öppethållanden.  
 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter diskuterar insändaren om Fabrikens öppettider. 
Peter Högberg (S) och Ola Gustafsson (KD) önskar få en fördjupad information och 
presentation av Fabrikens verksamhet till kommande kultur- och fritidsutskott. 

 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger utvecklingsavdelningen i uppdrag att till nästa 
utskottssammanträde ge en djupare presentation av Fabrikens verksamhet och planer. 
 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen

7



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidsutskottet 

Datum  
2022-01-17 

 
 

 
 
 
 
 
§ 7  2021/258 Id  
 

Utvecklingsstöd föreningslivet 2021 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att omfördela 10 000 kr ur potten för 
utvecklingsstödet i syfte att nyttja som investeringsstöd för 2021. 
 
 

Sammanfattning 
2021 är första året med de nya stödformerna för föreningsstöd där utvecklingsstödet är 
ett helt nytt sökbart stöd för utvecklande verksamhet i föreningen. Under 2021 har 
denna pott inte nyttjas till fullo och vid utgången av 2021 fanns fortfarande 37 560 kr 
kvar av potten, som i grunden är på totalt 50 000 kr.  
 
Då utvecklingsavdelningen hade efterfrågan om investeringsstöd, där beslutat pott redan 
var slut, togs beslut i dialog med ordförande och vice ordförande i utskottet att 
omfördela medel från utvecklingsstödet till förmån för ansökan om investeringsstöd.  
 
Konsekvenser för barn 
En omfördelning av medel kan i det specifika fallet innebära att en investering kan 
genomföras som är riktad till verksamhet för barn och unga vilket på så vis kan öka 
möjligheten till lek och rörelse.  
 
Resurser och finansiering 
Omfördelningen sker inom befintlig budget.  
 
Bedömning 
Utvecklingsstödet har inte varit särskilt attraktivt som stöd under 2021. 
Utvecklingsavdelningen gör bedömningen att detta delvis beror på att stödformen är ny, 
men också att föreningarna med anledning av pandemin inte velat eller kunnat 
genomföra nya projekt. Däremot har söktrycket på investeringsstödet varit större som vi 
tidigare förutspådde. 
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Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar att omfördela 10 000 kr ur potten för 
utvecklingsstödet i syfte att nyttja som investeringsstöd för 2021. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Omfördelning av medel från utvecklingsstödet till investeringsstödet 
2021, dnr 2021/258, id 240765 
 

Beslutet skickas till 
Utvecklingsavdelningen 
Ekonomiavdelningen
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§ 9  2021/566 Id  
 

Remiss Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region Kalmar län 
 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger administrativa avdelningen, i samråd med 
utvecklingsavdelningen, i uppdrag att samordna och inkomma med yttrande till nästa 
kultur- och fritidsutskott 21 februari. 

 

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. 
 
En regional kulturplan 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. 
 
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag 
enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra 
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 
 
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den 
befintliga kulturplanen för Kalmar län, Kultur att växa i, gäller till och med 
2022. Med anledning av coronapandemin görs revideringen i två steg; först 
en aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en 
mer omfattande revidering av kulturplanen som då gäller från och med 2025. 
Pandemin innebar dels att kulturlivets förutsättningar radikalt förändrades 
under åren 2020-2021, dels att det inte var möjligt att genomföra den 
samverkansprocess som krävs för en mer omfattande revidering. Genom att 
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genomföra revideringen i två steg skapas förutsättningar att inför en ny 
kulturplan ta med erfarenheter från pandemin och få ett mer stabilt läge för 
samverkan med kommunerna och samråd med det professionella kulturlivet 
och det civila samhället. 
 
Kultur- och fritidsutskottets ledamöter diskuterar den reviderade kulturplanen för 
Kalmar län. Peter Högberg (S) föreslår att avsnitten som berör kommunerna, kultur och 
skola och litteratur är det som ska tittas närmare på och lämnas yttrande kring. 
En del som står i avsnittet om kommunerna är lokalfrågor, med krav på blackbox, 
dansmatta med mera. Detta kan bli en ekonomisk påfrestning för en kommun och kan 
komma att påverka budgeten. 
 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottet ger administrativa avdelningen, i samråd med 
utvecklingsavdelningen, i uppdrag att samordna och inkomma med yttrande till nästa 
kultur- och fritidsutskott 21 februari. 
 
 

Beslutet skickas till 
Administrativa avdelningen 
Utvecklingsavdelningen
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