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§ 1  

Val av justerare Tid samt plats för justering Anmälan övriga 
frågor 
Diarienummer: 2022/6 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Owe Kåreberg (S) att justera protokollet. 
Digital signering äger rum den 15 februari.
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§ 2  

Walk of fame Nomineringar 
Diarienummer: 2022/2 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nomineringarna samt lämna över dem till 
kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde  
Kulturchef Patrik Byström fördrar kring förslagen om nomineringar till Walk of fame 2022.  
Namnförslagen grundar sig i att åstadkomma en variation av både kultur och idrott, men 
också genrer och tidsperioder. Kultur- och fritidsnämnden diskuterar namnförslagen och 
vikten av variationen då syftet med Walk of fame är att stärka Mönsterås kommuns identitet 
och stolthet genom begåvande och handlingskraftiga människor.  

Beslutsunderlag  
Nomineringar WOF 2022



Nomineringar WOF 2022 
  
Emmy Rappe (1835-1896)  
Vård/Omsorg  
Blev Sveriges första sjuksköterska 1867 utbildad av självaste Florence Nightingale.  
 
Claes Gustaf Schweder (1839-1935)  
Urmakeri  
Urmakare och sin tids främste i Sverige. Som verkmästare och chefskonstruktör stod han bland annat 
bakom konstruktionen av Linderoths kalenderur.  
 
Gustaf Berg (1844-1908)  
Politik  
Politiker. Svensk justitieminister 1905.  
 
Carl Boberg (1859-1940)  
Författarskap/Politik   
Predikant, riksdagsledamot, Psalmförfattare m m. Skrev ”O Store Gud” (How Great Thou Art) som blev 
känd i hela världen och den enda svenska sång som sjungits in av Elvis Presley.  
 
Karolina Olsson (1861-1950)  
Medicinskt under  
”Soverskan på Oknö”. Låg under 32 år, mellan 1876-1908, i dvala, vilket är den längsta tid som någon levt i 
dvala för att sedan vakna upp utan bestående men.  
 
Sigrid Sture (1538-1613)  
Politik  
Häradshövding 1577-1613 efter arvet för häradsrätten från maken Ture Bielke. Skrev Sveriges första 
kvinnliga självbiografi.  
 
Carl Axel Pettersson (1874-1962)  
Idrott/Affärer  
Curlingspelare och affärsman. Vann OS silver i Chamonix 1924. Drev herrekipering i över 60 år, ordförande i 
svenska föreningen för klädindustrin och Ungerns generalkonsul på ambassaden.  
 
Felix Hamrin (1875-1937)  
Politik  
Politiker. Riksdagsledamot och partiledare. Var svensk statsminister 1932.  
 
Lina och Martin Jacobi (1895-1967, 1895-1980)  
Underhållning  
Internationellt erkänt cirkuspar. Lina var lindansare och Martin clown och musiker.  
 
Bengt Johansson (1933-)  
Konstnär  
Konstnär vars fyndiga skapelser smyckar många olika platser i landet.  
 
Ann-Christine Medhammar (1946-)  
Idrott  
Handbollsspelare som spelade i landslaget 1962-1971. Framröstad som Sveriges genom tiderna femte 
bästa handbollsspelare. Hon var även en mycket duktig kulstötare och mångkampare under 60-talet.  
 
Hans Eklund (1969-)  
Idrott  
Fotbollsspelare och landslagsman, senare fotbollstränare. Vann Allsvenska skytteligan 1992 och har spelat 
som proffs i Kina. Var även en lovande basketspelare.  
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§ 3  

Isbanans framtid Utredning 
Diarienummer: 2022/7 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge fritidschef Oscar Ekstam i uppdrag att utröna var 
isbanan är bäst att placera permanent. 

Dagens sammanträde  
Fritidschef Oscar Ekstam konstaterar att den konstfrusna isbanan under säsongen 2021–2022 
varit drabbad av olika svårigheter, till exempel tekniska problem och väder. Nämnden tar del 
av information kring faktiska driftskostnader av isbanan, både historiskt och beräkningar inför 
framtiden. Information delges också kring förslag av förfarandet med isbanan. Dels praktiskt, 
dels geografisk placering av den i framtiden.  
Nämnden diskuterar isbanans framtid.
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§ 4  

Kulturplan Kalmar län 2023-2024 
Diarienummer: 2022/5 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till remissvar KFN Dnr 2022/5. 

Dagens sammanträde  
Kulturchef Patrik Byström föredrar kring Kulturplan Kalmar län 2023–2024 samt förslag till 
remissvar. Förslag till remiss skickas vidare i beslutsprocessen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Beslutsunderlag  
Kulturplan Kalmar län 2023-2024 
Kulturplan Kalmar län 2023-2024 Förslag till remissvar KFN Dnr 2022/5
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§ 5  

Information 
Diarienummer: 2022/8 

 
  

Dagens sammanträde  
Fritidschef Oscar Ekstam delger information om följande. 

 Fritidsgårdsverksamheten. Fritidsgården Tjena i Blomstermåla beräknas efter påsk 
flytta från lokalerna i Blomstermåla Folkets Hus till lokaler i Krungårdsskolan. 
Invigning av de nya lokalerna är planerad till hösten 2022. 

 Sporthallarna och kvällsvaktmästeriet. Efter den omfattande skadegörelse som skett 
pågår arbete med åtgärder. Dels tekniska åtgärder, dels genom dialog mellan 
förvaltningarna. 

 Hallbokning och nyckelhantering. På uppdrag av kommunledningen har 
fritidskontoret påbörjat en utredning kring hallbokning och nyckelhantering av 
sporthallarna. Ett eventuellt digitalt bokningssystem torde innebära behov av ny 
webbtjänst, vilket även övriga förvaltningar skulle kunna nyttja. Ett digitalt 
bokningssystem skulle eventuellt medföra ändring av nuvarande taxor. 

Kulturchef Patrik Byström delger information om följande. 

 Sunt arbetsliv, en utbildning som delar av bibliotekspersonalen deltar i. 
 Digital transformation. Processen med att digitalisera biblioteksverksamheten. 
 Förlagsdigidagarna. Websända presentationer av den aktuella bokutgivningen från 

Btj, som delar av bibliotekspersonalen tar del av. 
 Stärkta bibliotek 2022. Ny möjlighet att ansöka om medel. Nämnden uppmanas 

föreslå helt nya uppslag som grund för ansökan. 
 Nytt intranät. 
 Praktikant i biblioteksverksamheten från och med 7 februari. 
 Arrangemang. Den 14 februari livesänder Länsmusiken, Kalmar läns musikstiftelse, en 

konsert från Kalmar Slott med kärlek och omtanke som tema i Skogsdungen. Love 
Universal heter projektet och livesändningen i Skogsdungen är en del av projektet 
som pågår under vecka 7 och 8 runt om i länet. Vid varje arrangemang i länet 
samverkar Länsmusiken med lokala aktörer. 
Den 5 juli, 12 juli och 19 juli planeras arrangemang vid Kronobäcks klosterruin.
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§ 6  

Rapporter 
Diarienummer: 2022/9 

 

 
 

Dagens sammanträde  
Kulturchef Patrik Byström delger följande rapporter. 

 Ekonomi, bilaga. 
 Effektmålen bibliotek under år 2021. 

Biblioteksverksamheten nådde 63 640 personer medan målet var att nå 75000 
personer. Antalet mer digitalt delaktiga uppnådde 149 personer medan målet var 283 
personer. 153 kulturarrangemang erbjöds under året medan målet var 167 
kulturarrangemang. 46 årliga arrangemang erbjöds där bakgrund eller språk inte ska 
kunna utgöra hinder för delaktighet. Målet var att erbjuda 50 årliga arrangemang där 
bakgrund eller språk inte ska kunna utgöra hinder för delaktighet. För 
förvaltningens/nämndens samtliga övergripande mål och övriga effektmål; se Kultur- 
och fritidsplan 2021–2024. 

 Delade effektmål under 2021. Målet att alla barn från 4 års ålder till 
Mönsteråsgymnasiets elever skolår 3 årligen ska erbjudas minst 2 professionella 
kulturarrangemang uppnåddes. 13 årliga samarbeten med föreningsliv och 
studieförbund initierades medan målet var 10. För förvaltningens/nämndens samtliga 
övergripande mål och övriga effektmål; se Kultur- och fritidsplan 2021–2024. 

 Övriga uppföljningar. Miljömål. Jämställdhetsmål. Tillväxtmål. Folkhälsomål. 
Integrationsmål. SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete). Biblioteksstatistik. Offentlig 
konst. Statliga medel.   

Fritidschef Oscar Ekstam delger information om följande. 

 Fritidsgårdarnas verksamhetsmål 2021. 
Marknadsföring av verksamheten: målet med marknadsföring av verksamheten på 
Facebook liksom på Instagram uppnåddes inte på grund av pandemin. Målet med 
möte med kommunstyrelsen eller likvärdig part där minst en fritidsledare finns med 
uppnåddes inte på grund av pandemin. Målet med att affischera minst 12 
evenemang på kommunens skolor respektive skärmar uppnåddes. 
Erbjudande om minst 120 arrangemang: målet med att nå 120 arrangemang 
uppnåddes inte på grund av pandemin. 
Uppsökande verksamhet: målet med uppsökande verksamhet uppnåddes inte på 
grund av pandemin, med undantag av att erbjudande om fritidsgårdens närvaro på 
till exempel föräldramöten gjordes. 
Fler samarbeten kommunalt och/eller med föreningar: målet med minst 6 nya 
samarbeten uppnåddes inte på grund av pandemin. 

 Statistiken för fritidsgårdarna. 
 Översiktsplanen - Kultur och fritid (friluftslivsplan). Arbetet med att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen har dragit igång. En arbetsgrupp ska kartlägga och 
sammanställa alla olika intressen som ligger till grund för planförslaget. Fritidschefen 
har delgett arbetsgruppen behovet av markanvändning i perspektivet 5–30 år framåt. 
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De ytor som ska ingå i översiktsplanen är bland annat friluftsområden, 
rekreationsområden och besöksanläggningar.   

 Polis- och orosanmälningar. 
 Efter stormen Malik. Två av fem elljusspår påverkades av nedfallna träd och avslitna 

ledningar. Skadorna inträffade i Blomstermåla och Fliseryd. Övriga elljusspår 
påverkades inte. 
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Nämnd / Förvaltning   Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Ansvarsområde 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala folkbiblioteks- och 
kulturverksamheten samt stöder annan kulturell verksamhet i kommunen. 
Nämnden verkar även för att alla kommuninvånare, med prioritet på barn- och unga, ska ges 
möjlighet till en aktiv fritid. Detta sker bland annat genom tillhandahållandet av 
idrottsanläggningar, motionsspår och leder. 

Nämndsordförande är Maria Robertsson och förvaltningschef är Patrik Byström. 

Ekonomiskt utfall och prognos 

Kultur- och fritidsnämnden (tkr) 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 

Politisk verksamhet  306 274 31 

Allmän fritidsverksamhet 1 211 1 160 50 

Idrotts- och fritidsanläggningar 1 705 2 001 -296 

Fritidsgårdar 2 391 2 447 -56 

Allmän kulturverksamhet 2 826 2 583 242 

Bibliotek 5 460 5 291 169 

Stöd till studieorganisationer 450 450 0 

 14 350 14 209 141 

    

Investeringar 1 150 38 1 112 

 

Ekonomisk analys 
Nämnden gick med ett litet överskott hänförligt till att nämndsmöten skedde mestadels 
digitalt under 2021. 

Allmänna fritidsverksamhetens överskott på 50 tkr ligger inom fritidskontorets administration 
och då minskade kostnader för utbildningar, resor och förbrukningsmaterial. 

Idrotts- och fritidsanläggningarnas underskott beror på minskade intäkter på grund av covid-
19 samt ökade underhållskostnader för sporthallarna. Intäktsbortfallet står för ca 230 tkr och 
återfinns främst inom sporthallarna samt konstgräsplanen. 

Fritidsgårdarna saknar fortfarande full hyrestäckning för fritidsgården Tjena i Blomstermåla, 
därav ett underskott på ca 50 tkr. 

Inom den allmänna kulturverksamheten har man ett överskott på 242 tkr. Av dessa avser ca 
100 tkr minskade personalkostnader för kulturkontoret. Orsaken till de minskade 
personalkostnaderna beror på att vi haft en hög frisknärvaro under året, att vi i högre grad 
kunnat bemanna våra olika enheter med ordinarie personal vid frånvaro samt att delar av 
tjänster kunnat belasta statliga medel. 
Förvaltningen har inte heller i år, på grund av covid-19, kunnat genomföra alla tänkta 
aktiviteter vilket medför ett överskott på ca 70 tkr. Dessutom blev aktiviteterna i Kronobäck 
klosterruin finansierat med lovbidrag, vilket ger ytterligare 70 tkr i överskott. 
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Biblioteksverksamheten gick också med överskott på 169 tkr och detta är hänförligt till 
minskade personalkostnader. Orsaken till de minskade personalkostnaderna är detsamma 
som för den allmänna kulturverksamheten (samma personal) samt medveten uppbalansering 
av underskottet för fritidsavdelningen. 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under delar av året har verksamheterna fått ställa in eller ställa om planerade aktiviteter på 
grund av pandemin. De omställningar som genomförts har inneburit en fortsatt god service 
till medborgarna, restriktioner till trots. Föreningarna har av ovanstående anledning inte 
kunna söka bidrag i samma utsträckning som normalt. De budgeterade bidragsmedel som 
blev över betalades istället ut som ett så kallat ”covidbidrag” till föreningarna.  
Pandemins påverkan på verksamheten har även gett intäktsbortfall vid sporthallarna. Detta i 
kombination med eftersatt underhåll på sporthallsmaterialet, som delas med skolan, har 
resulterat i ökade kostnader.  
 

Måluppfyllelse 
Mönsterås kommun ska vara en miljökommun med höga målsättningar när det gäller 
hållbarhet och påverkan på klimatet. Kommunen ska utvecklas mot fossilfrihet och positiv 
klimatpåverkan. 

Nämnden för kultur- och fritid erbjuder numera e-tjänster för samtliga våra blanketter. 

Biblioteken genomför aktiviteter för ökad digital delaktighet, vilket vi på sikt tror kommer 

kunna bidra till ett mindre behov av bilburna i syfte att utföra ärenden till ex. myndigheter 

och banker. En större digital delaktighet bland våra medborgare får på så sätt en positiv 

klimatpåverkan. Inom förvaltningen söker vi i första hand ansluta till möten o dyl. via vårt 

digitala mötesverktyg Teams. Samtliga idrottsplatser och motionsspår drivs av miljömärkt el 

och med LED-belysning. Tre av fyra idrottsplatser värms upp av fjärrvärme, den återstående 

har luftvärmepump och el som uppvärmning. Samtliga idrottsplatser nyttjar antingen egen 

brunn eller å-vatten för bevattning. 

 

Mönsterås kommun ska vara en kommun med välmående, stabila och växande företag. 
Kommunen ska ha ett bra företagsklimat och hålla en hög servicenivå gentemot företagen. 

Nämnden för kultur- och fritid samverkar med kommunens befintliga näringar och försöker 
uppmuntra och inspirera till nya kulturella och kreativa näringar. Vårt rika föreningsliv och 
goda friluftsliv bidrar starkt till marknadsföringen av Mönsterås kommun. Detta sker bland 
annat vid evenemang och naturturism där turismtillströmningen ökar. Det goda förenings- 
och friluftslivet är bland det bästa i länet och bidrar till en attraktiv fritid att vistas, verka och 
växa i.  
  

En framgångsrik integration av nya medborgare är viktig för Mönsterås kommun. 
Ambitionen är att de människor som kommer till Mönsterås kommun ska känna sig 
välkomna och så snabbt som möjligt lära sig svenska, få en utbildning och komma in på 
arbetsmarknaden. 

Nämnden för kultur- och fritid samverkar bl.a. med den ideella sektorn, studieförbund, 
arbetsmarknadsenheten, SFI etc. för aktiviteter inom integration. Nämnden har under året 
tagit emot nya medborgare att praktisera i våra verksamheter för ökade språkkunskaper och 
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ökad förståelse för det svenska arbetslivet och den svenska jämställdheten och vårt sociala 
liv. Biblioteken tillhandahåller böcker, tidskrifter, magasin och databaser på andra språk. Vid 
fritidsgårdarna i Mönsterås kommun finns en personal med särskilt uppdrag som ”språk-
lots”. Vidare har nämnden en god samverkan med föreningslivet inom idrott och hobby där 
olika integrationsprojekt drivs. 
 

 I Mönsterås kommun ska medborgarna och medborgarnas välbefinnande stå i centrum.  
Ett viktigt mål är därför en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.  

Kultur- och fritidsverksamheterna genomför en rad olika hälsofrämjande aktiviteter, egna och 
i samverkan med interna och externa parter, där kulturaktiviteterna hälsofrämjar knoppen 
medan fritidsaktiviteterna till större del hälsofrämjar kroppen. Nämnden gör inför varje ny 
investering en jämställdhetsanalys och del av fritidens investeringsmedel ska varje år avsättas 
för spontanidrott. Dessa arbetsmetoder och mål har resulterat i en rad jämställda 
aktivitetsmiljöer för alla medborgares hälsa. Aktivitetsparken i Mönsterås hamn samt den 
portabla konstfrusna isbanan är två tydliga exempel som lyfts som goda exempel både 
regionalt och nationellt. Verksamheternas alla olika arrangemang bidrar till möjligheterna till 
en god hälsa för alla i hela kommunen. Under somrarna arrangeras fortsatt en stor mängd 
avgiftsfria arrangemang för barn mellan 6 och 18 år. Detta sker dels av föreningar, med 
bidrag från kommunen, samt i egen regi av kultur- och fritidsverksamheterna. 
 

 För att Mönsterås kommun ska kunna serva medborgarna på bästa sätt och erbjuda en bra 
vård, skola och om-sorg ska kommunen ha en bra personalpolitik och vara en attraktiv 
arbetsgivare.  

Inom nämndens verksamheter utförs kontinuerligt verksamhetsträffar och APT med väl 
tilltagen tid så att samtliga medarbetare ska kunna komma till tals, samtliga ärenden lyftas 
och all nödvändig information ges. Det systematiska arbetsmiljöarbetets olika delar följer en 
röd tråd i det vardagliga arbetet. Medarbetarna ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning i 
vilka såväl verksamheten som individen stärks. Trivselaktiviteter och samkväm anordnas på 
och utanför arbetsplatsen för att stärka gruppdynamiken. Medarbetarenkäters resultat visar 
att nämnden i högsta grad bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Andra enkätsvar och 
forskningsresultat visar tydligt att nämndens verksamheter starkt är kopplade till god 
folkhälsa.  
 

Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva samt hålla hög kvalitet och servicenivå för 
medborgarna. 

Verksamheterna inom kultur- och fritid ser ständigt över vilka tjänster och produkter vi ska 
erbjuda i samråd med användarna/besökarna – våra medborgare. Det som efterfrågas ska vi 
eftersträva att erbjuda och utveckla. Genom samverkan med andra kommuner i region 
Kalmar län kan vi hålla vissa av driftkostnaderna på en rimlig nivå. Nämnden bevakar och 
söker medel från staten för att kunna växla upp budgeten och utveckla verksamheterna för 
hög kvalitet och servicenivå för medborgarna och tillfälliga besökare. Samtliga idrottsplatser 
och motionsspår drivs av kostnadseffektiv el och belysning samt kostnadseffektiv bevattning. 
  

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt 
prioriterade målen. 
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Verksamheterna inom kultur- och fritid utvecklas enligt beslutade planer och inom 
budgeterade ramar. Några specifika saker nämnden uppmärksammar är att kostnader för 
drift av bibliotekssystem, licenser och supportavtal fortsätter att öka samt att hyresintäkterna 
för våra anläggningar minskar.  
   

Investeringar 

För konstnärlig konst förbrukades 43 Tkr av budgeterat 55 Tkr. Utökad investeringsbudget 
avseende en offentlig toalett samt traktor på totalt 1 095 Tkr förs över på 2022 på grund av 
pandemin. 
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§ 7  

Delegerade ärenden 
Diarienummer: 2022/1 

 

 
Sammanfattning   
Kulturchef Patrik Byström har enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning fr o m 
2020-01-01, KFN 2019-10-03 § 74 beviljat Sjöfararkusten Småland Öland 10 000 kronor. 



Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesprotokoll 

2022-02-02 

 

§ 8  

Nästa möte 
Diarienummer: 2021/49 

 

 
Sammanfattning   
Nästa sammanträde äger rum den 9 mars.
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