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§ 1 Dnr 2017/00078 -042 

Bokslut Verksamhetsberättelse 2017 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras och nämnden inväntar bokslutet innan man 

kan godkänna verksamhetsberättelsen.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse över det gångna 

året som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 

Nämnden uppfyller alla mål utom ett som satts upp för verksamheten 2017. 

Medarbetarnas arbetsmiljö måste fortsatt vara en prioriterad fråga. 

Det ekonomiska resultatet, bokslutet, kan inte redovisas ännu då kommunens 

samlade bokslut inte är klart.  

Ett förtydligande gällande verksamhetsberättelsen: 

Rationalisering av biblioteken innebär i första hand att katalogisera alla 

böcker i skolbiblioteken och detta är ett samarbete mellan BUN och KFN.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2017 

Tjänsteskrivelse 2018-01-30   

 

----- 
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§ 2 Dnr 2017/00060 -800 

Information från verksamheten 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid, informerar från 

verksamheten:   

 Kulturskolan har totalt 238 elever. Tillsammans med skolan har man 

nu lämnat in en ansökan gällande Skapande skola 2019 på 145 000 

kr.  

 Kommunen har fått statsbidrag för lovaktiviteter/sommarös för 2018 

på totalt 189 000 kr.  

 Kommunen har också fått statsbidrag för avgiftsfri simskola med 147 

000 kr. Syftet är att elever i förskoleklass ska uppnå en god 

vattenvana för att främja utveckling av framtida simkunskaper.  

 Meröppet har 103 registrerade hittills och har fått positiv respons. 

Under januari hade man 123 unika besök.   

 Biblioteket är fortfarande drabbat av sjukskrivningar. En tjänst som 

bibliotekarie kommer att utannonseras inom kort då vi fått en 

uppsägning. Fokus framåt kommer att ligga på riktad verksamhet mot 

barn i olika åldersgrupper, BVC och åk 4 är inbokade under våren.  

 Fritidsgården har lyckats vända trenden under hösten och har nu fler 

tjejer som besökare än killar, målgruppen är nu enbart elever som går 

på Lysingskolan. Två kvällar i veckan har man en tjej som har 

språkpraktik, vilket fungerar väldigt bra. Aktuellt just nu är planering 

för sportlovsprogrammet, sommarös och simskolan. De arrangerade 

lördagsresorna är populära både bland killar och tjejer.  

 Britt-mari kommer tillsammans med Dick Waldau att gå en 

chefsutbildning i maj.  

----- 
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§ 3 Dnr 2017/00065 - 

Besök av SISU 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

   Informationen noteras.   

Sammanfattning 

Ellenor Hjalmarsson Ekman från SISU är inbjuden till nämnden för att prata 

om Sikta 2025, riksidrottsförbundets nya strategi för ett livslångt idrottande.  

Stillasittande är en stor utmaning för hela samhället. Barn idag har en mindre 

rörelserikedom redan från det att de är små. Det måste finnas möjlighet till 

rörelse och det måste till en förståelse för att rörelse är viktigt och att 

föreningar är till för alla barn. Alla måste känna sig välkomna oavsett ålder, 

kön och förutsättningar. 

 

----- 
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§ 4 Dnr 2017/00080 - 

Delegationsordning 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Förslaget på ny delegationsordning godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kan beslut endast fattas av kommunfullmäktige, 

nämnd, partsammansatta organ eller av delegat med stöd av 

delegationsreglerna. 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 

delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på 

nämndens vägnar och är att jämställa med beslut fattat av nämnden. 

Delegationsordning 2017-12-21 ersätter tidigare beslutade angivna 

ärendekategorier och har gentemot tidigare utgåva förtydligats utefter 

bildnings- och kulturförvaltningens nya organisation. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2017-12-21 

Tjänsteskrivelse 2018-01-30   

 

----- 
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§ 5 Dnr 2018/00001 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag 2018 - Ödeshögs 
teaterförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Ödeshögs teaterförening ett förlustbidrag på max 3 000: - för 

teatern Jord den 12 april i Boets bygdegård.   

Sammanfattning 

Ödeshögs teaterförening ansöker om arrangemangsbidrag för ett 

relationsdrama om förväntningar den 12 april i Boets bygdegård. 

Föreställningen heter Jord.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Ödeshögs teaterförening 2018-01-29  

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2018-01-30  

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs teaterförening 
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§ 6 Dnr 2018/00002 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag 2018 - Ödeshögs 
konstförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Ödeshögs konstförening ett förlustbidrag på max 3 000 kr för 

Barnens konstsalong den 12-16 april och max 3 000 kr för 

Konstsalong den 9-12 november. Bevilja Ödeshögs konstförening ett 

förlustbidrag på max 2 580 kr för Slöjd och hantverksutställning den 

31 augusti – 3 september 

Sammanfattning 

Ödeshögs konstförening ansöker om bidrag till tre arrangemang under 2018. 

Barnens konstsalong i Hästholmens bygdegård den 12-16 april, ansöker om 

3 000: -. 

Slöjd och hantverksutställning i Hästholmens bygdegård 31 augusti – 3 

september, ansöker om 2 580: -. 

Konstsalong 2018 i Kulturskolans lokaler den 9-12 november, ansöker om 3 

000: -. 

Beslutsunderlag 

Tre ansökningar från Ödeshögs konstförening 2018-01-30 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2018-01-30   

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs konstförening 
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§ 7 Dnr 2017/00036 -861 

Information - Arrangemang kvinnodagen 8 mars 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson berättar om arrangemanget kring kvinnodagen. Kalle 

Bäck kommer att hålla en föreläsning om kvinnoöden i Ödeshögs kommun 

uppbyggt kring Handelsman Johanna, Ellen Key och Gustava Behm.  

I samband med detta informerar Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, 

om studiedagen den 8 mars, kl. 08:30-12, då all personal i bildnings- och 

kulturförvaltningen samt nämnden bjuds in på information/uppstart av 

projektet kommunen inlett med Skolverket för att höja kvalitén på 

nyanländas lärande. Projektet och de arbetssätt som följer kommer att gynna 

alla våra elever, inte bara de nyanlända.  

----- 
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§ 8 Dnr 2017/00004 - 

Information - Biblioteksplan med läsfrämjandeplan 
2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson ger en lägesrapport kring arbetet med biblioteksplan 

och läsfrämjandeplan. Befintlig plan är i det närmaste komplett, men 

riktlinjer för skolbiblioteken behöver tas fram. Detta arbete är påbörjat i och 

med uppstart av en arbetsgrupp för skolbiblioteken.  

----- 
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§ 9 Dnr 2018/00003 -805 

Ansökning projektstöd - Ödeshögs industrihistoria 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Frågan bordläggs till nästkommande nämndmöte.  

Sammanfattning 

Ödeshögs näringslivs ekonomiska förening ansöker om bidrag till 

tryckkostnad för en bok om Ödeshögs industrihistoria i en första upplaga av 

100 böcker till en kostnad av totalt 110 000 kr.  

 

----- 
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§ 10 Dnr 2017/00054 -800 

Sammanträdesdagar KFN 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Föreslagna sammanträdesdagar godkänns under förutsättningen att de 

som inte deltog på dagens möte (Marianne Bremer (C), Elisabeth 

Cobb (M) och Samuel Stenstrand (C)), ställer sig positiva till 

förslaget.  

Sammanfattning 

Peter Olofsson (KD) föreslår nya mötesdatum för 2018:  

3 april, 14 maj, 11 juni, 10 september, 5 november, 17 december 

----- 


