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§ 57 Dnr 2017/00060 -800 

Information från verksamheten 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

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

verksamheten. 

 Bildvisningen i biblioteket på onsdagar är fortsatt populär och Tranås 

Posten har även gjort ett reportage om kommunens digitala 

hembygdsbok. 

 Släktforskning i biblioteket fortsätter varannan tisdag. 

 Kommunen har blivit beviljade 450 000 kronor för stärkta bibliotek. 

Pengarna ska bland annat gå till den digitala hembygdsboken, 

marknadsföring av biblioteket och till barnhörnan.  

 Kulturskolan hade julavslutning i sporthallen 1 december 

bildutställning i Riddarsalen på skyltsöndagen. 

 Ella Arnekvist valdes till Ödeshögs Lucia 2018.  

 Utställningen om Per Brahe finns kvar på biblioteket över jul- och 

nyår, därefter packas den ner för bevaring. Två klasser har varit på 

studiebesök och fått en föreläsning av Björn Hanell, han föreläste 

även i Riddarsalen den 3 december.  

 Brian Magnusson föreläste på biblioteket den 12 december. 

 Information om narkotikarester i avloppsvattnet: Alla kommuner i 

Östergötland deltar sedan tre år i en undersökning som genomförs 

varje år och där man vid tre tillfällen om vardera 72 timmar gör 

mätningar i avloppsvattnet.   

Avloppsvattnet analyseras och resultatet räknas om i doser per 1000 

invånare. Årets mätningar visar på en ökad narkotikaanvändning i 
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kommunen, något som stämmer överens med vad som tidigare har 

rapporterats.  

Med orsak av detta har Kombrå haft extrainsatta möten och man gör 

även en narkotikakartläggning i kommunen.  

 En trygghetsvandring ledd av Jörgen Nielsen, Räddningstjänsten, 

genomfördes den 22 november med ett flertal representanter från 

olika verksamheter i kommuner. Bland annat framkom det att det 

finns ett behov av ökad belysning och övergångsställen.  

 Söndag 30 december genomförs en jullovsaktivitet i sporthallen för 

alla Lego-entusiaster.   

 Biblioteket, fritidsgården och kulturskolan har Facebook 

 Städning av verksamhetens lokaler fungerar igen nu sker i Ödeshögs 

Bostäders regi. 

 Träff med Östergötlands IF/SISU gällande läget hos våra föreningar 

och om det finns något de kan hjälpa till med. 

 Ett första förslag på ombyggnad av Lysingskolan har presenterats, 

men arkitekten fick i uppdrag att göra ett nytt förslag där istället 

fritidsgården och kulturskolan byggs ihop med sporthallen.  

 Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, har besökt 

bibliotekshögskolan i Borås och har efter besöket en intressent för 

tjänsten som skolbibliotekarie. 

----- 
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§ 58 Dnr 2018/00035 - 

Information kring framtagandet av kommunens 
översiktsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid, gör en kort uppdatering 

kring arbetet med att revidera kommunens översiktsplan. Alla inplanerade 

medborgardialoger har nu genomförts och projektledarna är nöjda med både 

resultat och antalet besökare som uppgick totalt till 140. 

Efter ett bidrag från Länsstyrelsen ska en kulturmiljöplan läggas till 

översiktsplanen. Kulturmiljön kommer att kartläggas av en utomstående 

resurs.  

----- 
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§ 59 Dnr 2018/00046 -820 

Anläggningar för kultur, idrott & fritid - information SKL 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

Sammanfattning 

Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, rapporterar från SKLs konferens 

kring anläggningar för kultur, idrott och fritid. Tyvärr utgick informationen 

från enbart större kommuners perspektiv. I generella drag kunde man se 

trender, men det var lite som passade den lilla kommunen.  

----- 
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§ 60 Dnr 2017/00072 -042 

Ekonomisk rapport 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av budgetuppföljning per november 2018 godkänns.   

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämndens budget är -10 651 tkr efter tilläggsanslag för 

årets lönerevision. Prognosen för kultur- och fritidsnämnden visar ett 

överskott på 111 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23, Budgetuppföljning – Kultur- och 

fritidsnämnden per november 2018     

----- 
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§ 61 Dnr 2018/00043 -042 

Internkontrollrapport 2018 för kultur- och 
fritidsnämnden  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisningen av Kultur- och fritidsnämndens internkontrollrapport 

avseende 2018 godkänns.  

Sammanfattning 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82, samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill, 

ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan. 

Intern kontrollplan ska minst innehålla: 

 Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska 

följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen. 

 Till vem som uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapporteringen ska ske 

 Genomförd riskbedömning. 

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden oavsett 

utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra 

kontrollen. 

Nämnden ska, senast i samband med årsredovisningens upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.  

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden 2018     

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 62 Dnr 2018/00042 -042 

Internkontrollplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Internkontrollplan 2019 för kultur- och fritidsnämnden fastställs.  

Sammanfattning 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82, samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill, 

ska nämnderna anta en intern kontrollplan. 

Ett av syftena med Ödeshögs kommuns reglemente för intern kontroll är att 

säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Detta 

förklaras med att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att 

säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till 

fastställd verksamhetsidé och mål. Interkontrollplanen förtydligar detta 

genom att kontrollerna delas in i kommunfullmäktiges beslutade 

fokusområden. 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2018/00052 - 

Biblioteksplan 2019-2022 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Nuvarande biblioteksplan från 2017 förlängs till dess att en ny plan 

arbetats fram i samarbete med politiken. 

2. Kultur- och fritidsnämnden begär medel hos kommunstyrelsen för att 

få möjlighet att arbeta fram en kommuntäckande biblioteksplan. 

3. En arbetsgrupp inrättas med uppdrag att arbeta fram ett förslag till 

biblioteksplan. Arbetsgruppen ska bestå av både politiska 

representanter samt tjänstemän. 

4. Marianne Bremer (C), Gunilla Christensen (KD) och Birgitta 

Hellman Magnusson (S) samt Åsa Andersson, förste bibliotekarie, 

utses att ingå i arbetsgruppen.  

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en 

biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska 

fastställas och antas av Kommunfullmäktige. Den föreslagna 

Biblioteksplanen gäller för 2019-2022 och omfattar all kommunal 

biblioteksverksamhet i Ödeshögs kommun – kommunbibliotek, skolbibliotek 

samt medieförsörjning för andra kommunala institutioner.  

Biblioteken i kommunen fungerar väl var och en för sig men det finns 

potential att utveckla biblioteksverksamheten ytterligare genom till exempel 

ett tydligare samarbete mellan kommunbibliotek och skolbibliotek.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan för 2019-2022 

Tjänsteskrivelse 2018-11-22   

Yrkanden 

Börje Lindholm (S): 
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Nuvarande biblioteksplan från 2017 förlängs till dess att en ny plan arbetats 

fram i samarbete med politiken. Kultur- och fritidsnämnden begär medel hos 

kommunstyrelsen för att få möjlighet att arbeta fram en kommuntäckande 

biblioteksplan. En arbetsgrupp inrättas med uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till biblioteksplan. Arbetsgruppen ska bestå av både politiska 

representanter (Marianne Bremer (C), Gunilla Christensen (KD) och Birgitta 

Hellman Magnusson (S)) samt Åsa Andersson, förste bibliotekarie.  

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Marianne Bremer 

Gunilla Christensen 

Birgitta Hellman-Magnusson 

Åsa Andersson 

 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 64 Dnr 2018/00012 -805 

Ansökan om bidrag till BRIS regional Öst  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 BRIS region Öst beviljas 5 kronor/barn under 18 år, vilket innebär 5 

750 kronor i verksamhetsbidrag för 2019 under förutsättning att 

BRIS erbjuder rektor på Lysingskolan att komma och presentera sin 

verksamhet. Bidraget belastar kontot till förfogande.  

Sammanfattning 

BRIS region Öst ansöker om verksamhetsbidrag för 2019 med 10 kronor per 

barn under 18 år från Ödeshögs kommun. BRIS är ett skyddsnät för utsatta 

barn och unga, dit man kan höra av sig anonymt och kostnadsfritt. Över 90 

procent av alla i åldrarna 12-18 år känner till BRIS.  

Den digitala utvecklingen går fort. Idag har 96 procent av alla 16-åringar 

tillgång till det mobila nätet. För bara fem år sedan var motsvarande siffra 

mindre än 10 procent. De flesta barn och unga tar kontakt med BRIS online, 

nästan samtliga från en mobil plattform.  

BRIS stödverksamhet bemannas idag av anställda kuratorer. Det vanligaste 

samtalsämnet är psykisk ohälsa.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från BRIS region Öst, mars 2018 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson, 2018-11-22    

Yrkanden 

Marianne Bremer (C), Samuel Stenstrand (C) och Karin Mörk (M): Bifall till 

förvaltningens förslag under förutsättning att BRIS erbjuder rektor på 

Lysingskolan att komma och presenterar sin verksamhet.  

----- 

Beslutet skickas till 

BRIS region Öst 
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§ 65 Dnr 2018/00053 -805 

Arrangemangsbidrag - Chorus Lin adventskonsert 2018  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Folkungabygdens Pastorat beviljas ett förlustbidrag på maximalt 

3 000 kronor för adventkonsert med Chorus line i Heda kyrka den 8 

december 2018. Bidraget belastar kontot för arrangemangsbidrag för 

2018. 

 Folkungabygdens Pastorat uppmanas att inkomma med en 

redovisning av intäkter till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 

i januari 2019.  

Sammanfattning 

Folkungabygdens Pastorat ansöker 2018-11-22 om bidrag för adventkonsert 

med Chorus line i Heda kyrka den 8 december 2018.   

Beslutsunderlag 

Ansökan från Folkungabygdens Pastorat 2018-11-22 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson 2018-11-26   

----- 

Beslutet skickas till 

Folkungabygdens pastorat 
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§ 66 Dnr 2018/00050 -826 

Motion - Om hybridgräsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Börje Lindholm (S) och Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och 

fritid, får i uppdrag att under januari månad träffa Ödeshögs 

Idrottsklubb för att undersöka deras intresse av en hybridgräsplan.  

Sammanfattning 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur och fritid, tror inte att hybridgräs är 

något alternativ för Ödeshögs kommun, då lösningen är tänkt för planer med 

väldigt hög belastning.  

Yrkanden 

Börje Lindholm (S): Börje Lindholm (S) och Britt-mari Johansson, 

enhetschef kultur och fritid, får i uppdrag att under januari månad träffa 

Ödeshögs Idrottsklubb för att undersöka deras intresse av en hybridgräsplan.  

----- 
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§ 67 Dnr 2018/00049 -003 

Svar på remiss - Revidering av socialnämndens 
reglemente 

Kultur- och Fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår avslag på socialnämndens förslag 

till reglemente samt att kultur- och fritidsnämnden även i 

fortsättningen ska ha hand om alla föreningsbidrag och i 

förekommande fall begära yttrande från socialnämnden.  

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att förändra socialnämndens 

reglemente. Denna förändring lyder enligt nedan: 

Socialnämnden ansvarar för att fördela bidrag till föreningar som agerar 

inom socialnämndens ansvarsområde.    

På dagens sammanträde informerar Herman Sternelöv, socialförvaltningen, 

om socialnämndens intention med att ändra reglementet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Protokollsutdrag 2018-10-23 § 77 Socialnämnden 

Socialnämndens reglemente 

Förslag till förändring    

Yrkanden 

Börje Lindholm (S): Avslag på socialnämndens förslag till reglemente. 

Kultur- och fritidsnämnden ska även fortsättningsvis ha hand om alla 

föreningsbidrag och i förekommande fall begära yttrande från 

socialnämnden.  

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr 2018/00051 -800 

Sammanträdesdagar KFN 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Förslaget på sammanträdesdagar 2019 antas.  

Sammanfattning 

Förvaltningens förslag på sammanträdesdagar under 2019: 

30 januari (heldag) 

20 mars 

15 maj 

17 juni (kl. 13-15) 

11 september 

9 oktober 

4 december  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20   

Yrkanden 

Börje Lindholm (S): Bifall till förvaltningens förslag.  

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 69 Dnr 2018/00054 -805 

Ansökan om bidrag till Ödeshögs Folketshusförening  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Ödeshögs folketshusförenings ansökan om 10 000 kronor för inköp 

av färg avslås. Samtidigt uppmuntras föreningen att söka 

föreningsbidrag som extrabidrag till 1 april enligt kommunens 

bidragsnormer.   

Sammanfattning 

Förening ansöker 2018-12-03 om ett bidrag från kontot fritidsnämndens 

förfogande till inköp av färg på 10 000 kronor. 

Föreningen skriver att man är i stort behov av att måla om sin anläggning 

utvändigt. Målning har tidigare gjorts i omgångar varför väggarna idag har 

lite olika nyanser. 

Beslutsunderlag 

Ansökan Ödeshögs folketshusförening 2018-12-03 

Tjänsteskrivelse 2018-12-11   

Yrkanden 

Börje Lindholm (S) och Christina Bryntesson (MP): Bifall till förvaltningens 

förslag.   

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs folketshusförening 
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§ 70 Dnr 2018/00056 -805 

Ansökan om bidrag för bokutgivning - Ödeshögs 
lokalhistoriska arkiv 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Ödeshögs lokalhistoriska arkiv beviljas ett bidrag på 10 000 kr för 

utgivning av ”Ödeshögs industrihistoria”. Bidraget belastar kontot 

Kultur- och fritidsnämndens förfogande. 

2. Ödeshögs lokalhistoriska arkiv uppmanas att inkomma med en 

redovisning av offert och specifikation till kultur- och 

fritidsnämndens sammanträde i januari 2019.  

Sammanfattning 

Ödeshögs lokalhistoriska arkiv ansöker om ett bidrag på 10 000 kr för 

utgivning av ”Ödeshögs industrihistoria”. Manus till boken har helt nyligen 

blivit färdigställt och finns nu för redigering och layout hos ett företag innan 

det är dags för tryckning. Idé och manus till boken ”Ödeshögs 

industrihistoria” är på uppdrag av föreningen författad av Charles Eriksson, 

som är arkivföreståndare sedan flera år. Boken handlar om Ödeshögs 

industrihistoria under de senaste 150 åren.  

Beslutsunderlag 

Ansökan Ödeshögs lokalhistoriska arkiv 2018-12-10 

Tjänsteskrivelse 2018-12-11    

Yrkanden 

Marianne Bremer (C) och Börje Lindholm (S): Ödeshögs lokalhistoriska 

arkiv beviljas ett bidrag på 10 000 kr för utgivning av ”Ödeshögs 

industrihistoria”. Bidraget belastar kontot Kultur- och fritidsnämndens 

förfogande. Ödeshögs lokalhistoriska arkiv uppmanas att inkomma med en 

redovisning av offert och specifikation till kultur- och fritidsnämndens 

sammanträde i januari 2019.  

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs lokalhistoriska arkiv 


