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§ 33 Dnr 2018/00011 -800 

Information från förstelärare i trygghet och studiero 

Sammanfattning 

Thomas Carlsson och Jenny Ehn, förstelärare i trygghet och studiero, 

informerar om sitt arbete med att skapa en god grund när det gäller trygghet, 

studiero och trivsel för eleverna i skolan vilket i sin tur leder till goda 

resultat. En hög vuxennärvaro främjar detta arbete.  

Årets elevråd är mycket aktivt och arbetar tillsammans med lärarna med 

exempelvis språkbruk, fadderverksamhet (fyra elever i nuvarande åttor som 

kommer att ansvara för varsin klass, var även nere på FB tillsammans med 

de nya mentorerna).  

----- 
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§ 34 Dnr 2017/00060 -800 

Information från verksamheten 2018 

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid informerar om 

verksamheten.  

Föreningsråd hölls 30 maj då man tittade på ÖIKs nya lokaler. På rådet 

diskuterades Ödeshögskampen som kommer att ske under 

Ödeshögsfestivalen, Johanna marken, Vätternrundan där Ödeshögs 

Skidklubb och Ödeshögs Idrottsklubb tänker säga upp sitt avtal eftersom det 

är för dåligt betalt. Föreningarna som äger sina anläggningar planerar att 

inkomma med en gemensam skrivelse till kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningen upplever en trötthet i det ideella arbetet. 

Ödeshögs Kooperativet kommer att sköta gräsklippningen på Visjö-badet. 

Övrig skötsel kommer att ske genom Klockargårdsängens 

arbetsmarknadsprojekt. 

Det är 130 barn anmälda till simskolan och totalt 183 barn anmälda till 

Sommarös. 

Rekrytering av en skolbibliotekarie pågår. 

Lokalutredning pågår gällande sporthall, kulturskola och fritidsgård. 

Kommunstyrelsen har beslutat avslå medborgarförslaget gällande ny entré 

till kulturskolan.  

Kulturskolan 

229 elever inskrivna under våren, varav minst 50 elever går på fler än två 

aktiviteter. Elevantalet ligger på en relativt stabil nivå, men en liten ökning i 

år i och med tillskottet teckning och bild. Intresset för orkesterinstrument 

minskar.  

Bibliotekets verksamhet 

Från 1 juni till och med 10 juni hade 100 personer besökt meröppet. Under 

maj/juni varierar det mellan 3-20 besök per dag. Det har inte varit några 

problem med ordningen under dessa besök.  
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Fritidsgårdens verksamhet 

Ett snitt på 25 besökare per kväll, fler på fredagar och färre på tisdagar. 

Biljardbordet är borta, delvis ny personal. Under våren har 1000 killar och 

400 tjejer som besökt gården trots tjejkvällar. Vissa tider under dagarna är 

det tufft, många har rast samtidigt. Det är svårt att hitta vikarier, det märks 

att skolvärdens tid reducerats. 

Under våren har narkotika förekommit bland ungdomarna. Fortbildning 

behövs då personalen inte är van vid denna problematik. 

Britt- mari Johansson redovisar även för vad räknas som allmänkultur. 

Verksamheten har fått prioritera bort föreläsningar eftersom man inte har 

haft personal.  

Nationaldagsfirandet 

Ledar – och kulturstipendium delades ut. Barn och ungdomar från 

Kulturskolan spelade och dansade. Det var en utställning av teckning och 

bild i foajén in till biblioteket. Utställningen finns nu på biblioteket. 

Kultur- och fritidsnämnden fick även information om arrangemangsbidrag, 

bidrag till förfogande samt studieförbundsbidrag.  

----- 
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§ 35 Dnr 2018/00030 -800 

Utvärdering av organisationsförändringen som 
genomfördes hösten 2017 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning 

Under 2016 gjorde kommunstyrelsen en övergripande förvaltningsöversyn 

vars förändringar trädde i kraft den 1 januari 2017. Organisationsöversyn av 

bildnings- och kulturförvaltningen hösten 2017 skedde på uppdrag av 

kommunchefen som ett steg två i den övergripande förvaltningsöversynen. 

Bildnings- och kulturchef Lotta Gemfors samt enhetschef Britt-mari 

Johansson redovisar den utvärdering av organisationsförändringen som nu 

har gjorts.  

 

----- 
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§ 36 Dnr 2017/00072 -042 

Ekonomisk rapport 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av budgetuppföljning per maj 2018 godkänns.   

Sammanfattning 

Uppföljningen per maj visar att kultur- och fritidsnämndens verksamheter 

inte prognostiserar några avvikelser på helhetsnivå.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04, Budgetuppföljning – Kultur- och 

fritidsnämnden per maj 2018   

 

----- 
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§ 37 Dnr 2018/00026 -042 

Preliminära planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-
2021 - Kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 Majoritetens preliminära Planeringsdirektiv 2019, med plan för 2020-

2021 – Kultur- och fritidsnämnden antas.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att fastställa de yttre begränsningarna, målen och de 

kritiska kvalitetsfaktorerna för Kultur- och fritidsnämndens budgetarbete 

genom beslut om ”Planeringsdirektiv 2019, med plan för 2020-2021”. 

Styrdokumentet innehåller bland annat planeringsförutsättningar, vision, 

mål, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2019 

med plan för 2020-2021. 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om preliminära planeringsdirektiv 

2019, med plan för 2020-2021 – Kultur- och fritidsnämnden där nämnden 

beskriver sitt grunduppdrag samt vilka effektiviseringsmöjligheter och 

tillkommande behov.  

Beslutsunderlag 

Majoritetens preliminära Planeringsdirektiv 2019, med plan för 2020-2021 – 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2018/00022 -800 

Dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott 20 juni 
2018 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in kultur-och fritidsnämndens 

ordförande Peter Olofsson (KD) samt bildnings- och kulturchef Lotta 

Gemfors till en dialog 20 juni 2018. På dagens sammanträde diskuterar 

kultur- och fritidsnämnden vilka frågor som nämnden vill lyfta i dialogen.  

 

----- 
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§ 39 Dnr 2018/00027 -805 

Föreningsbidrag 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Redovisningen av sammanställningen av föreningsbidrag 2018 i 

enlighet med kommunens bidragsnormer godkänns. 

2. Ödeshögs skidklubb beviljas ett anläggningsbidrag för snökanon på 

15 000 kronor som idag inte finns med på kommunens lista för 

anläggningsbidrag.   

3. Trehörna byalag beviljas 1 000 kronor i anläggningsbidrag för de två 

boulebanor som finns vid Lusthuset, som idag inte finns med på 

kommunens lista för anläggningsbidraget. 

4. Trehörna byalags ansökan om ett anläggningsbidrag för fotbollsplan 

vid lekplatsen avslås.  

Sammanfattning 

I kommunens bidragsnormer för föreningar, övriga organisationer och 

studieförbund finns under § 11 anläggningsbidrag en lista fastställt om hur 

mycket som ska utgå för respektive anläggning. På dagens sammanträde 

redovisar enhetschef Britt-mari Johansson sammanställningen av 

föreningsbidrag 2018. 

Om någon förening ansöker om bidrag som inte finns med på listan, blir det 

en nämndsfråga. Två föreningar har ansökt om anläggningsbidrag som idag 

inte finns med på listan under anläggningsbidraget i kommunens 

bidragsnormer.  

Ödeshögs Skidklubb ansöker om bidrag på 25 000 kronor för sin snökanons 

anläggning.  

Trehörna byalag för fotbollsplan och för boulebanor. Fotbollsplan ligger vid 

lekplatsen och ansvarig är Ödeshögsbostäder AB. Boulebanorna ligger vid 

Lusthuset och är till antalet två stycken. 
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Yrkande 

Börje Lindholm (S): Bifall till förvaltningens förslag med ändring att 

Ödeshögs skidklubb beviljas ett anläggningsbidrag för snökanon på 15 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av bidrag 2018, 2018-05-23 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson, Enhetschef kultur och fritid 

2018-05-23   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs skidklubb 

Trehörna byalag 
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§ 40 Dnr 2018/00024 -805 

Verksamhetsstöd SISU Idrottsutbildarna 2018 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. SISU Idrottsutbildarna beviljas ett bidrag på 20 000 kronor för 

verksamhet 2018. 

2. Bidraget belastar kontot för förfogande.    

Sammanfattning 

SISU Idrottsutbildarna har översänt förslag till överenskommelse som 

innebär att kommunen bidrar med 20 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna 

för verksamhet i Ödeshög 2018 baserat på 2017 års verksamhet. 

SISU:s verksamhet i Ödeshög är i karaktär oförändrad och målgrupper 

kommer även i fortsättningsvis vara idrottsföreningar och dess medlemmar.  

Beslutsunderlag 

SISU Idrottsutbildarnas överenskommelse, 2018-04-10  

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson, 2018-05-23   

 

----- 

Beslutet skickas till 

SISU Idrottsutbildarna 
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§ 41 Dnr 2017/00078 -042 

Information - Bokslut Verksamhetsberättelse 2017 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 7 maj 2018 att bevilja kommunstyrelsen och 

övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017.  

 

----- 

 

 


