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Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 10 september 2018 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Peter Olofsson (KD), ordförande 
Marianne Bremer (C), vice ordförande 
Elisabeth Cobb (M) 
Börje Lindholm (S) 
Christina Bryntesson (MP) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 

Anders Magnusson (MP) 
Samuel Stenstrand (C) 
 
Tjänstemän 

Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef 
Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid 
Anngela Sundbäck, nämndsekreterare 
Josefine Holmberg, vikarierande nämndsekreterare 
Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef, § 42 
Erik Blomdahl, planarkitekt, § 42 
Christina Olsson, ekonom, § 44 
 
 
 
 
 

Justerare Elisabeth Cobb 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 42-47 

 Anngela Sundbäck  

 Ordförande 

  

 Peter Olofsson  

 Justerare 

  

 Elisabeth Cobb   
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2018-09-10 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
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§ 42 Dnr 2018/00035 - 

Information kring framtagandet av kommunens 
översiktsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef, och Erik Blomdahl, planarkitekt 

informerar om det påbörjade arbetet med att ta fram en ny kommunal 

översiktsplan. En översiktsplan är ett visionsdokument som visar hur 

kommunen kan utvecklas över tid gällande både kommunalt och privat ägd 

mark. Det tar ungefär tre år att arbeta fram en ny plan och antagande 

förväntas tas i fullmäktige under juni 2020.  

----- 
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§ 43 Dnr 2017/00060 -800 

Information från verksamheten 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Representant från regionen bjuds in till nämnden i november för att 

informera om kultur- och kulturarvsplan.  

Sammanfattning 

 Under tiden 22 augusti till 9 september har 1502 personer 

förtidsröstat på biblioteket.  

 735 barn, varav 94 tjejer och 120 killar, deltog i Sommarös olika 

aktiviteter under v. 25-26. Flest deltog från åk 3 och 4. 

 Sommarorkester genomfördes mellan 18 juni och 6 juli. 

 140 elever var inskrivna i sommarens simskola och 60 % av de icke 

simkunniga eleverna lärde sig simma 25 meter eller längre, vilket är 

det bästa resultatet man haft.  

 I somras ville Länsstyrelsen släppa ut vatten från Visjön genom den 

gamla fördämningen. På grund av den normalt låga vattennivån 

tillsammans med avdunstningen skulle regleringen medfört stor 

påverkan. Hur man ska hantera vattennivån framöver bör tas med i 

den nya översiktsplanen.  

 Meröppet hade totalt 811 besökare under sommarmånaderna, med 

söndagar som dagen med flest besökare. Britt-mari återkommer med 

en redovisning av antalet registrerade användare. 

 En inventeringsenkät har skickats till alla föreningar för att utreda 

vilken typ av hjälp och i vilken omfattning det skulle behövas på de 

olika anläggningarna. Initiativet är ett samarbete med ÖS och 

projektdeltagarna ska efter att sammanställningen är klar träffa 

ungdomsföreningarna 26 september och övriga 16 oktober.  

 Lotta åker på en konferens om föreningsstöd i mitten av november, 

vilket kommer vara en av grundpelarna till de nya bidragsnormerna. 

Redovisning sker på nämnd i december. 
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 Skolverksprojektet har beviljat en skolbibliotekarie på 50 % under 

höstterminen 2018 och hela 2019. Gallringen av böcker är genomförd 

och tills man hittar en utbildad bibliotekarie ska Maud Conradsson 

arbeta med att registrera skolornas böcker i bibliotekssystemet.  

 Therese Ax på Ödeshögsbostäder ska rita ett första förslag på hur 

framtida sporthall/kulturskola/fritidsgård kan komma att se ut och en 

ny detaljplan behöver också göras över området. 

 Marianne Cedervall är inbokad på kulturafton den 2 oktober då också 

kulturpris från Löfska stiftelsen delas ut. 

 Att Per Brahes förliste för 100 år sedan uppmärksammas helgen den 

17-18 november i Hästholmens bygdegård. Vissa delar av 

utställningen kommer sedan att visas på biblioteket dit skolan också 

kommer att bjudas in.  

 Det blir ingen konstnärlig utsmyckning på +65-boendet, eftersom 

regeln enbart gäller för offentliga verksamheter. 

 Britt-mari har precis börjat en ledarutvecklingskurs anordnad av 

CKS, med fokus på personlig utveckling i ledarskapsrollen samt 

vidare till grupp, organisation och omgivande samhälle. 

 Börje Lindholm (S) föreslår att nämnden bjuder in representant från 

regionen som kan informera om hur man arbetar med kultur- och 

kulturarvsplan i andra kommuner. Det behöver komma ett tydligt 

uppdrag och det måste finnas ett kommunalt engagemang för vårt 

kulturella arv vilket sedan måste inkluderas i besöksnäringsstrategin.  

 Marianne Bremer (C) återkopplar till frågan om förekomsten av 

narkotika på Lysingskolan, som togs upp av verksamheten på 

nämndmötet i juni, och att personalen skulle behöva fortbildning. 

Britt-mari återkommer med en lägesrapport nästkommande nämnd.  

----- 
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§ 44 Dnr 2017/00072 -042 

Ekonomisk rapport 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av budgetuppföljning per juli 2018 godkänns.   

Sammanfattning 

En uppföljning av kultur- och fritidsnämndens intäkter och kostnader pekar 

på att budgeten kommer att hålla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-03, Budgetuppföljning – Kultur- och 

fritidsnämnden per juli 2018   

 

----- 
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§ 45 Dnr 2018/00010 -805 

Ansökan om extrabidrag Alvastraryttarna 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Alvastraryttarna ett bidrag på 20 000 kronor för extra 

foderkostnader. Bidraget belastar kontot till Kultur- och 

fritidsnämndens förfogande.   

Sammanfattning 

Alvastraryttarna beskriver i sin ansökan 2018-08-23 om problemet med att 

foderkostnaden har fördubblats i och med den torra sommaren. I normala fall 

brukar man ge ca 2 kronor per kilo, idag är det ca 4 kronor per kilo. 

För Alvastraryttarna innebär det att man får en ökad foderkostnad på 30 000 

kronor och ansöker om ett foderbidrag på 20 000 kronor. I Kultur- och 

fridsnämndens budget till förfogande finns 74 200 kronor kvar för 2018.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Alvastraryttarna 2018-08-23 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2018-08-30   

----- 

Beslutet skickas till 

Alvastraryttarna 
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§ 46 Dnr 2018/00036 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Avslag på ansökan om bidrag till Konstföreningens hantverksresa 

den 27 oktober 2018. Motiveringen är att i kommunens 

bidragsnormer står att arrangemangsbidrag utgår för att stödja 

offentliga arrangemang.   

Sammanfattning 

Ödeshögs konstförening ansöker om bidrag för konstresa till Boxholm och 

Tranås den 27 oktober 2018. Föreningen ansöker om bidrag på 3 000 kronor. 

I kommunens bidragsnormer står att arrangemangsbidrag utgår för att stödja 

offentliga arrangemang. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Ödeshögs konstförening 2018-08 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson 2018-08-31   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs konstförening 
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§ 47 Dnr 2018/00022 -800 

Återkoppling från dialog med KSAU 20 juni 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Peter Olofsson (KD) och Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, 

återkopplar från träffen med KSAU i juni. Den 17 september kommer vice 

ordförande Marianne Bremer (C) att representera KFN i kommunfullmäktige 

med samma frågeställningar.  

----- 


