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Plats Plats

Tid 2021-01-28, Kl.13:00

Beslutande
Maria Robertsson C
Camilla Löfström C
Reidun Ullström C
Helena Rosenberg C
Håkan Strömberg L, tjänstgörande ersättare
Anne Blomqvist S
Owe Kåreberg S
Lars Hellberg S, tjänstgörande ersättare
Christina Cedergren M, tjänstgörande ersättare

Övriga Närvarande Ersättare

Utsedda att justera Owe Kåreberg

Justering plats och tid Digital justering 2021-02-12 kl. 14.30 

           Underskrifter

Paragrafer 1-7

Sekreterare   ………………………………………….
                 Jeanette Engström

Ordförande   …………………………………….........
                       Maria Robertsson

Justerande    Owe Kåreberg…………………………………………..                     …………………………………………..
                 Owe Kåreberg                        Just2

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
hemsidan www.monsteras.se

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-01-28
Datum för anslags uppsättande 2021-02-12
Datum för anslags nedtagande 2021-03-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §1  dnr Dnr.nr

Val av justerare Tid och plats för justering Anmälan övriga frågor

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Owe Kåreberg att justera protokollet.
Justering äger rum den 12 februari på Mönsterås bibliotek.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §2  dnr 2021/4

Information 2021

Sammanfattning  
Kulturchef Patrik Byström informerar om:
*covid-19 påverkan av verksamheten. Verksamheten är begränsad jämfört med tidigare. Biblioteket 
erbjuder Take away service, där låntagarna hämtar utlånat material utanför bibliotekets entrédörr. 
Tryggheten för personal och besökare har skärpts genom att bibliotekspersonalen använder visir 
under informationspassen. Omställningen till den begränsade verksamheten har fungerat och 
fungerar bra,
*sjuktalen,
*samverkansavtalet. Lokalt samverkansavtal gäller från och med 2020-10-01 och är ett kollektivavtal 
som syftar till att generera förutsättningar för en väl fungerande arbetsmiljö.

Ordförande Maria Robertsson lyfter frågan kring den nationellt aktuella frågan om hot och våld på 
bibliotek samt ställer frågan hur förebyggande arbete ter sig vid Mönsterås bibliotek. Kulturchefen 
svarar:
en handlingsplan mot hot och våld är upprättad, personalarm finns, utbildning har utförts och ämnet 
kring hot, våld, personaltrygghet och bemötande tas löpande upp och diskuteras under 
gemensamma möten,

*revision från Sydarkivera av förvaltningens arkiv är planerad under tidiga våren.

Fritidschef Oscar Ekstam informerar om:
*covid-19 påverkan av verksamheten. Den 25/1 öppnade fritidsgårdarna Play och Tjena i begränsad 
omfattning och i enlighet med Folkhälsomyndighetens restriktioner.
Idrottsanläggningar har också åter öppnats upp, i begränsad omfattning och endast för 
föreningsdriven aktivitet för barn födda 2005 och senare. Överträdelse beläggs med böter,
*Mönsteråsleden och dess uppmärkning med hjälp av målning, trästolpar eller band,
*avtal och preliminär tidsplan för omklädningsrum/toaletter Långehäll,
*hyresavtalet för fritidsgården Tjena. Ärendet går vidare till KSO (kommunstyrelseordförande),
*åtgärder belysning Timmernabbens träningsplan,
*isbanan vintern 2020-2021, vilken hålls stängd på grund av covid-19.

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §3  dnr 2021/5

Rapporter 2021

Sammanfattning  
Kulturchef Patrik Byström rapporterar om:
*senaste sammanställningen över förvaltningarnas sjuktal presenterades i vilken vi kan konstatera 
att en (1) persons långtidssjukskrivning slår hårt på frånvaroresultatet i en liten förvaltning,
*uppföljning av kulturverksamheten år 2020.
- Antal fysiska biblioteksbesök: 99 006 (mål 75 000). Utfall 2019: 119 562.
- Antal arrangemang: 165 (mål 167). Utfall 2019: 292.
- Antal digitalt delaktiga: 185 (mål 283). Utfall 2019: 536.
- Antal bakgrund- och språkoberoende arrangemang: 67 (mål 50). Utfall 2019: 119,

*uppföljning av gemensamma mål för verksamheterna inom förvaltningen 2020.
- Antal arrangemang med extern samverkan i avsikt att underlätta för våra nya medborgare att kunna 
ta en fungerande plats i samhället genom sociala mötesplatser och det livslånga lärandet: 
30 (mål 10). Utfall 2019: 25.

De mål vi delar med barn- och utbildningsnämnden kring att årligen erbjuda minst två professionella 
kulturarrangemang till alla barn från fyra års ålder till Mönsteråsgymnasiets elever skolår 3, nådde vi 
inte ända fram med i samtliga klasser.
Anledningen till mål som inte uppnåddes kan alla härledas till den pågående pandemin.
Målen för kultur- och fritidsförvaltningen finns angivna i 
Kultur- och fritidsplanen 2021-2024 Mönsterås kommun , KF 2020-12-14 § 130,

*bidragsfördelning 2020. Presentation över fördelningen till föreningarna och studieförbunden under 
året,
*ekonomi. Statsbidragen för våra projekt presenterades samt senaste befolkningsstatistiken. Övrig 
ekonomisk uppföljning sker under kommande nämndssammanträde efter att bokslutssiffrorna blivit 
delgivna. 

Fritidschef Oscar Ekstam rapporterar om:
*målen för fritidskontoret. Målen är att Mönsterås kommun ska vara en mycket god friluftskommun i 
länet, erbjuda 120 fritidsgårdsarrangemang årligen och att fritidsgårdsverksamheten initierar 6 
interna och externa samarbeten. Likaså ska hundra procent av Vattenpalatsets närvarande 
simskolelever nå målen för att vara simkunnig i årskurs 6, Vattenpalatset ska öka antalet badgäster 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

på äventyrsbadet med fem procent årligen samt nå 85 000 betalande besökare till år 2025,
*återrapportering kring effekt av besparing av belysning av grusplanerna. Belysningen används inte 
vid Blomstermåla och Nynäs idrottsanläggningar. Belysningen i Fliseryd övertas av Fliseryds IF,
*borttagning av grill Bikepark Långehäll på grund av vandalisering,
*arbete vid Mönsterås elljusspår. Efter borttagning av kur, sätts 2 bänkbord med tak upp istället,
*Stranda MFK har fått Svensk Flygsports Miljöpris 2020.

Gemensamma mål för kultur- och fritidsförvaltningen är: initiera minst tio årliga samarbeten med 
föreningsliv och studieförbund i avsikt att underlätta för våra nya medborgare att kunna ta en 
fungerande plats i samhället genom sociala mötesplatser och det livslånga lärandet samt uppnå 
minst genomsnittsbetyget för samtliga deltagande kommuner i Nöjd-Medborgar-Index i framtida 
medborgarundersökningar. Målen för kultur- och fritidsförvaltningen finns angivna i 
Kultur- och fritidsplanen 2021-2024 Mönsterås kommun, KF 2020-12-14 § 130.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §4  dnr 2021/7

Delegerade ärenden 2021

Sammanfattning  
Förvaltningschef Patrik Byström rapporterar om:
*att kulturbidrag 10 000 kronor har beviljats Sjöfararkusten Småland/Öland

Beslutsunderlag 
Ansökan om stimulansbidrag kultur (för 2021) från kulturföreningen Sjöfararkusten 
Småland/Öland, Dnr 2021/01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §5  dnr 2021/6

Inkomna ärenden 2021

Sammanfattning  
Förvaltningschef Patrik Byström

Beslutsunderlag 
Policy och riktlinjer för offentlig konst – en del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län, bilaga 1

Regionförbundet har reviderat Policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län. Mönsterås 
kommuns egna styrdokument för den offentliga konsten, 
Offentlig konst i Mönsterås kommun – Policy och riktlinjer KN § 2 2016-01-28, har sin grund i denna 
länsgemensamma policy.

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §6 dnr 2021/8

Övriga frågor 2021

Sammanfattning  
Inga övriga frågor anmälda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-01-28

Kultur- och fritidsnämnden

KFN §7  dnr 2021/9

Nästa möte 2021

Sammanfattning  
Nästa möte äger rum 4 mars.

10


	Protokoll förstasida
	Val av justerare Tid och plats för justering Anmälan övriga frågor
	Beslut KFN 2021-01-28
Val av justerare Tid och plats för justering Anmälan övriga frågor

	Information
	Beslut KFN 2021-01-28
Information

	Rapporter 
	Beslut KFN 2021-01-28
Rapporter 
	Sida 1
	Sida 2


	Delegerade ärenden 
	Beslut KFN 2021-01-28
Delegerade ärenden 

	Inkomna ärenden 
	Beslut KFN 2021-01-28
Inkomna ärenden 

	Övriga frågor 
	Beslut KFN 2021-01-28
Övriga frågor 

	Nästa möte
	Beslut KFN 2021-01-28
Nästa möte


