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Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 
 

 

  
 
Plats och tid Allaktivitetshuset Fabriken, Bullerbygatan 17, Vimmerby  

Måndagen den 5 oktober 2020 kl 13:00-16:45 
Ajournering för fika och teknikkoll: kl 13:48-13:57 

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Peter  Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Sandra  Carlsson  (C) §96-104, §106-108 

 

 
Tjänstgörande ersättare 
Marie Nicholson (M) §93-95, §105 

 

 

 Ersättare 
Daniel Nestor (S) 
Eva Svensson (C) 

 

Övriga närvarande Anna Erlandsson Karlsson, via Skype 
Thomas C Ericsson 
Thomas Svärd 
Mirja Holgersson 
Anton Palmér 
CK Wimer; Johan Myrén, Peter Tunek, Jörgen Thörn 
Anna Olausson 

 

Protokolljusterare Peter Högberg (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2020-10-08 
 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 93-108 

 Anna Olausson  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson  

Protokolljusterare 

  

 Peter Högberg (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-09 Datum då anslaget tas ned 2020-10-31 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Anna Olausson  
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§ 94 Dnr 2020/000003 004 

Val av protokolljusterare 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet utser Peter Högberg (S) att, tillsammans med 

ordförande, justera dagens protokoll.  

 

___________________ 
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§ 95 Dnr 2020/000037 000 

Godkännande av ärendelistan vid Kultur- och 
fritidsutskottets sammanträden 2020 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottets ordförande meddelar att ärende 11 utgår. Kultur- 

och fritidsutskottets ledamöter godkänner därefter ärendelistan för dagens 

sammanträde.  

 

___________________ 
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§ 97 Dnr 2020/000385 881 

Remiss - Begäran om yttrande över förslag till Regional 
biblioteksplan 2021-2024 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ställer sig bakom bibliotekschef Thomas C 

Ericssons yttrande över förslaget till Regional biblioteksplan 2021-2024.  

 

Sammanfattning 

Vid dagens kultur- och fritidsutskott redogör bibliotekschef Thomas C 

Ericsson för sitt yttrande över förslaget till den regionala biblioteksplanen 

2021-2024. 

 

För att kunna uppfylla målen som anges i den regionala biblioteksplanen 

anser vi att biblioteken samverkar mer kring de gemensamma resurserna. 

Detta för att ge en likvärdig biblioteksservice i regionen och utjämna de 

skillnader som nu råder mellan de stora och små biblioteken och ojämna 

kompetenstillgången hos bibliotekspersonalen som ibland råder. 

 

 För att uppnå detta anser vi att Region Kalmar bör sträva efter en 

gemensam bibliotekskatalog för alla kommunbibliotek i länet. Detta 

för att underlätta arbetet för bibliotekspersonalen, både vad gäller 

litteraturhantering och tekniksupport. Här finns en stor vinst att göra 

vad gäller bibliografisk service, kompetensförsörjning m.m. 

 

 Likaså kommer en gemensam hemsida för alla bibliotek underlätta 

för alla regionens invånare att ta del av det utbud biblioteken 

erbjuder. Många rör sig idag mellan olika kommuner och det 

underlättar om de kan reservera själva och hämta medierna på det 

bibliotek som passar bäst.  

 

 Med en gemensam bibliotekskatalog och hemsida skulle regionens 

gemensamma biblioteksresurser nyttjas på ett mer kostnadseffektivt 

sätt och biblioteken kan frigöra resurser för att skapa mer 

biblioteksutveckling som kan komma alla biblioteksanvändare till 

gagn.  

 

Med ovanstående förslag så kan regionens bibliotek ta ett stort kliv framåt 

för att ge invånarna i Kalmar län en likvärdig biblioteksservice, oavsett om 
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man bor i en större stad eller en liten ort på landsbygden. Likaså kommer 

bibliotekens samlade kompetens att nyttjas på ett bättre sätt då man kan 

hjälpas åt med de gemensamma tjänsterna och utveckla 

biblioteksverksamheten tillsammans. 

 

 

Beslutet skickas till 

Region Kalmar län 

Administrativa avdelningen 

 

___________________ 
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§ 98 Dnr 2019/000526 860 

Stadsmuseet Näktergalen 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson 

i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet 

Näktergalens verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren Anna 

Olausson. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska stämmas av med 

kultur- och fritidsutskottet under processen med framtagandet av 

uppdragsbeskrivning.  

 

Sammanfattning 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2020-09-07 diskuterades vad 

politikerna vill med Stadsmuseet Näktergalens verksamhet och hur de vill att 

stadsmuseet ska utvecklas och vilken inriktning det ska ha. 

 

Kultur- och fritidsutskottet gav vid sammanträdet museiföreståndare Gunilla 

Gustafsson i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag 

att ta fram en uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet Näktergalen till 

kommande kultur- och fritidsutskott 5 oktober. 

 

Kultur- och fritidsutskottets föreslås besluta att ge museiföreståndare Gunilla 

Gustafsson i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet 

Näktergalens verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren Anna 

Olausson. 

 

 
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson i 

uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Stadsmuseet Näktergalens 

verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren Anna Olausson. 

 

Kultur- och fritidsutskottet förslår en extra beslutspunkt: 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska stämmas av med kultur- 

och fritidsutskottet under processen med framtagandet av 

uppdragsbeskrivning.  
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Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Gunilla Gustafsson, museiföreståndare 

 

___________________ 
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§ 99 Dnr 2019/000538 860 

Vimmerby kommuns ljud- och bildarkiv 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

1. Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson 

i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Vimmerby 

kommuns bildarkivs verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren 

Anna Olausson och Jan Hasselkvist, Media Service. 

 

2. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska stämmas av med 

kultur- och fritidsutskottet under processen med framtagandet av 

uppdragsbeskrivning.  

 

Sammanfattning 

Vid kultur- och fritidsutskottets sammanträde 2020-09-07 diskuterades vad 

politikerna vill med bildarkivet verksamhet och hur de vill att bildarkivet ska 

utvecklas och vilken inriktning det ska ha. 

 

Kultur- och fritidsutskottet gav vid sammanträdet museiföreståndare Gunilla 

Gustafsson i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut om att ge ett uppdrag 

att ta fram en uppdragsbeskrivning för bildarkivet till kommande kultur- och 

fritidsutskott 5 oktober. 

 

Kultur- och fritidsutskottets föreslås besluta att ge museiföreståndare Gunilla 

Gustafsson i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Vimmerby 

kommuns bildarkivs verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren Anna 

Olausson och Jan Hasselkvist, Media Service. 

 

 
Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ger museiföreståndare Gunilla Gustafsson i 

uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för Vimmerby kommuns 

bildarkivs verksamhet, i samarbete med kultursamordnaren Anna Olausson 

och Jan Hasselkvist, Media Service. 

 

Kultur- och fritidsutskottet förslår en extra beslutspunkt: 
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Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ärendet ska stämmas av med kultur- 

och fritidsutskottet under processen med framtagandet av 

uppdragsbeskrivning.  

 

 

Beslutet skickas till 

Administrativa avdelningen 

Gunilla Gustafsson, museiföreståndare 

 

 

__________________ 

 


