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§ 48 Dnr 2017/00060 -800 

Information från verksamheten 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

Sammanfattning 

 Arbetet med kommunens översiktsplan fortsätter med ett antal öppna 

medborgardialoger.  

 Årets kulturafton genomfördes den 2 oktober tillsammans med 

utdelningen av Löfska kulturpriset.  

 Den nya bibliotekarien Åsa Andersson arrangerar släktforsknings-

träffar i drop-in form varje tisdag. 

 Varje onsdag är det bildvisning ur den digitala hembygdsgården på 

biblioteket. Ett tjugotal personer samlas varje gång och försöker 

tillsammans komma fram till vem som syns på bilderna.   

 På höstlovet arrangerades flera aktiviteter på biblioteket samt en resa 

till Kolmården för åk 3-5 och en resa till Prison Island i Jönköping 

för åk 6-9. Totalt deltog ca 300 barn och ungdomar och allt 

finansierades med statliga medel.  

 Totalt har 234 personer knutit meröppetavtal. Under september 

registrerade man 278 besök och i oktober 159. Besöken sker främst 

på helgerna och bibliotekets nuvarande öppettider har valts utifrån 

besökskurva och hjälpbehov. Meröppet fungerar fortfarande bra, men 

kan innebära lite extra städning bland böckerna för personalen. Man 

har också haft en incident där några yngre medborgare i kommunen 

försökt tränga sig in och uppträtt hotfullt. Vaktbolaget har kontaktats 

och har lovat att agera om obehöriga kommer in i biblioteket. 

 Kulturskolan har haft lägerhelg på Visingsö med ca 40 barn. 

 Under brandsyn på Kulturskolan förra veckan upptäcktes mögel i 

källaren. En varmvattenkran har stått på i ett rum där ventilationen 

finns vilket skapat fukt och mögelbeläggning. Rummet ska nu 
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tömmas och en fläkt ska sättas in. Helgens konstsalong får därför 

genomföras i Riddarsalen i stället. Ärendet är polisanmält.  

 Brian B. Magnusson, forskare, föreläser på biblioteket den 7 

november.   

 Minneshelgen den 17-18 november är ett samarbete mellan 

kommunen (kultur och fritid, turismnäringen), Hästholmens 

bygdegårdsförening och Svenska kyrkan för att hedra de omkomna 

vid Per Brahes förlisning för 100 år sedan. 

 På fritidsgården är läget lugnt, det pratas mycket om fester och även 

om droger, men ingen kommer till Lyset och är påverkad. Personalen 

har en rutin att följa om de misstänker att någon är påverkad. 

Personalen har tidigare varit på utbildning i Göteborg, men önskar 

vidare fortbildning. Man väntar också på en uppdatering av 

handlingsplan för skola, fritidsgården och boendet.  

 Kombrå har kallats till extramöte den 21 november med en speciell 

inbjudan till ordförande i barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden samt kommunchefen. I Kombrå ingår Britt-mari 

Johansson, enhetschef kultur och fritid, Richard Olofsson, rektor 

Lysingskolan, Annika Tollén, rektor Fridtjuvberg och Rök, Katarina 

Eriksson, myndighetschef socialförvaltningen, Jörgen Nielsen, 

räddningschef, Josefin Arvidsson, kommunpolis och Annicki 

Oscarsson, kommunalråd. Britt-mari Johansson är sammankallande.   

Beslutsunderlag 

Information KFN 5 november 2018 

----- 
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§ 49 Dnr 2018/00046 -820 

Anläggningar för kultur, idrott & fritid - information SKL 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, ska delta på SKL:s konferens i 

Stockholm den 12 november gällande anläggningar för kultur, idrott & fritid.  

Som förberedelse informerar hon nu nämnden om en rapport från SKL 2014.  

----- 
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§ 50 Dnr 2018/00037 -808 

Samverkan med föreningarna i Ödeshögs kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Ökad sysselsättning i Ödeshög är ett tvåårigt projekt som arbetar för att 

motverka arbetslösheten i kommunen. Två träffar har genomförts med 

föreningar som har anläggningar i kommunen, en med de som har 

ungdomsverksamhet och en med övriga.  

Innan mötena skickades en enkät ut för att göra en kartläggning av vad 

föreningarna behöver hjälp med och när detta ligger i tiden. Det främsta 

behovet är just att sköta om anläggningarna, men får inte inkludera 

arbetsuppgifter som en fackman behöver göra.  

Nämnden vill att projektet gör en liknande undersökning mot 

kulturföreningar och föreningar som inte äger anläggningar, vilka kan 

vara i behov av stöd trots att man inte har anläggningstillgångar.  

Det måste finnas en långsiktighet i projektet för att föreningarna ska 

kunna vara trygga med att det kommer att vara så här under en 

överskådlig framtid.  

Ös verksamhet kommer inte att konkurrera med kooperativet utan man 

kommer att ha ett samarbete.  

Nästa möte 14 november.  

----- 
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§ 51 Dnr 2018/00041 - 

Strategiska planer på kulturområdet  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Anne Hederén, region Östergötland, informerar om skillnaden mellan olika 

typer av strategiska dokument inom kulturområdet.  

Det är viktigt när man gör den här typen av strategiska planer att det är 

förankrad väl i kommunen, även den högsta politiska ledningen ser det, och 

att det är ett levande dokument och vad det faktiskt ska användas till.  

I dagens plan finns det inte beskrivet hur vi ska arbeta inom kulturområdet. 

Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, menar att om Ödeshögs kommun 

ska ha en kulturplan är det kommunstyrelsen som måste fatta det beslutet, 

och på så sätt sanktionera att arbetet görs och att resurser ska läggas för att ta 

fram en plan. I dagsläget finns det inga resurser i förvaltningen som kan göra 

arbetet.  

----- 
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§ 52 Dnr 2018/00033 - 

Delårsbokslut och verksamhetsberättelse kultur- och 
fritidsnämnden 2018-08-31 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse för delåret 2018-

08-31 godkänns.  

Sammanfattning 

Nämnderna ska lämna en verksamhetsberättelse för perioden från januari 

2018 till och med augusti 2018 med en utvärdering av verksamhetsmålen. 

Verksamhetsberättelsen ska även innehålla en prognos för helåret 2018.  

Prognosen ligger fast, ev. kommer kostnader för nämnden öka något på 

grund av IT-kostnader.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2018-08-31 kultur- och fritidsnämnden   

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2018/00038 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Boets bygdegård 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Boets bygdegårdsförening beviljas ett förlustbidrag på max 1400 

kronor till föreläsningen ”Bra eller inte vara” den 25 november 2018. 

Bidragen belastar kontot för arrangemangsbidrag 2018.  

Sammanfattning 

Boets bygdegårdsförening ansöker om ett förlustbidrag på max 1 400 kronor 

till en föreläsning i Boets bygdegård den 25 november ” Bra eller inte vara” 

där Tommy Svensson föreläser om bra och dåliga matvanor.  

Beslutsunderlag 

Ansökan – Boets bygdegårdsförening 2018-09-26 

Tjänsteskrivelse – Britt-mari Johansson 2018-10-15   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Boets bygdegårdsförening 
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§ 54 Dnr 2018/00040 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag 2018 - Ellen Keys 
födelsedag  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja ansökan om förlustbidrag på 1700 kr till Hästholmens 

bygdegårdsförening för Ellen Keys födelsedag den 11 december 

2018. Bidraget ska belasta kontot för arrangemangsbidrag.  

Sammanfattning 

Hästholmens bygdegårdsförening ansöker om ett arrangemangsbidrag då 

föreningen bjuder in årskurs 4 och allmänheten att fira Ellen Keys 

födelsedag tisdagen den 11 december i Hästholmens bygdegård. Föreningen 

ansöker om ett förlustbidrag på 1700 kr.  

Beslutsunderlag 

Ansökan Hästholmens bygdegårdsförening, 2018-10-25 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson, 2018-10-29   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Hästholmens bygdegårdsförening 
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§ 55 Dnr 2018/00039 -800 

Ansökan om bidrag till förfogande - Hästholmens 
bygdegårdsförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Hästholmens bygdegårdsförening ett bidrag på 10 000: - för 

brandskyddsåtgärder. Belasta kontot kultur- och fritidsnämndens till 

förfogande.   

Sammanfattning 

Hästholmens bygdegårdsförening ansöker om bidrag för olika typer av 

brandskyddsåtgärder. Föreningen skriver att efter en brandskyddsbesiktning 

fick man flera akuta påpekande som skulle åtgärdas omgående för att få 

använda lokalen till verksamhet. Det var bland annat nödutgångslampor, 

engreppsdörr ut till ramp och brandfilt. Kostnaden uppgår till 20 039 kr. 

Föreningen ansöker om bidrag från Kultur- och fritidsnämndens förfogande. 

Enligt kommunens bidragsnormer för extrabidrag utgår 50 % av den totala 

kostnaden. Föreningen har informerats om den normala rutinen för sökande 

av extrabidrag.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Hästholmens bygdegårdsförening, 2018-10-09 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson, 2018-10-23   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Hästholmens bygdegårdsförening 
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§ 56 Dnr 2018/00047 -800 

Nämndens kontinuerliga förbättringsarbete 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Punkten utgår  

----- 


