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§ 1 Dnr 2019/00006 -000 

Introduktion ny nämnd 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förtroendevalda och förvaltningens tjänstepersoner hälsas välkommen av 

ordförande. 

----- 
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§ 2 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lotta Gemfors, bildnings- och kulturchef, gör en kort introduktion av 

bildnings- och kulturförvaltningen, varpå Britt-mari Johansson, enhetschef 

kultur- och fritid, presenterar enhetens verksamhetsområden.  

Britt-mari Johansson, informerar om vad som är aktuellt i verksamheten: 

 Legobygget i sporthallen genomfördes under jullovet med hjälp av 

statsbidrag, 125 barn och vuxna deltog i aktiviteten. 

 Gällande 2019 är statsbidragen fortfarande oklara. Kommunen har 

fått ett muntligt ok för sommarlovsaktiviteter, men bidrag för övriga 

lovaktiviteter samt simskola för 6-åringar är borttagna.   

 Biblioteket har fått medel till att samla material till den digitala 

hembygdsboken utanför centralorten. Bildvisning ur hembygdsboken 

fortsätter, liksom släktforskning drop-in och nytt för i vår: 

handarbetscafé. 

 Sportlovsaktiviteter är under planering och folder trycks upp idag. 

 Internationella kvinnodagen kommer att uppmärksammas genom 

föreläsningen ”Vem tjänar på jämställdhet” av Maria Rydqvist den 6 

mars. Den 7 mars kommer dessutom Motala kvinnojour på besök till 

biblioteket. 

 Naturvårdsverket satsar på låglandslederna under 2019 och man har 

valt en specialsträcka på Östgötaleden mellan Omberg och Trehörna. 

Kommunen kommer att ansöka om pengar för upprustning av leden, 

främst av sträckan mellan Ullspinneriet och Trehörna. 
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 Äskade medel till skolbibliotekarie har nekats, vilket innebär att det 

inte finns några förutsättningar till att anställa någon just nu. 

Projektpengarna från Skolverket kommer därför gå till att 

katalogisera böcker och i övrigt digitalisera våra skolbibliotek.  

----- 
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§ 3 Dnr 2018/00035 - 

Information kring framtagandet av kommunens 
översiktsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgardialoger genomfördes under hösten 2018 och en separat enkät har 

varit tillgänglig för medborgare fram till v. 5 2019. Projektgruppen hade som 

målsättning att samla in 400 svar på enkäten och nådde slutligen resultatet 

600. Svarsfrekvensen blev så pass hög bland annat för att skolorna har 

arbetat med materialet väldigt bra.  

I enkätsvaren lyfts naturen fram som viktigt för kommunen och när det gäller 

kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde har Klockargårdsängen, 

området bakom Lysingskolan samt Vättervallen/Folkets park diskuterats.  

Övriga som diskuterats är samnyttjande av lokaler, grundutbud av 

anläggningar, framtid för kommunens föreningar, cykelbana till skidklubben 

och Ommas hus på Omberg.  

----- 
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§ 4 Dnr 2018/00026 -042 

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Majoritetens planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Majoritetens planeringsdirektiv för 2019 med plan för 2020-2021 är 

framtaget utifrån de direktiv och ramar som kommunfullmäktige fastställt 

för 2019. Kultur- och fritidsnämndens planeringsdirektiv beskriver bland 

annat nämndens grunduppdrag. 

Planeringsdirektiven fastställs normalt av kommunfullmäktige i november. 

Under december månad fastställer nämnderna sina respektive 

planeringsdirektiv utifrån de tilldelade budgetramarna. Då 2018 var ett valår 

fördröjdes processen en månad.  

Beslutsunderlag 

Majoritetens planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 – Kultur- och 

fritidsnämnden 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2018/00044 -041 

Verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Verksamhetsberättelsen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna ska för varje år lämna en verksamhetsberättelse över det gångna 

året som beskriver det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 

Nämnden uppfyller alla mål utom tre som satts upp för verksamheten 2018.  

 Under 2018 har kommunen inte genomfört någon medarbetarenkät. 

Den är under omarbetning av kommunens nya personalchef. 

Medarbetarnas arbetsmiljö måste fortsatt vara en prioriterad fråga. 

 Kartläggning av vad biblioteksbesökarna gör vid ett biblioteksbesök 

enligt TTT- modellen. Ansvarig tjänsteman slutade under våren. 

 Uppdatering av kulturarvsplan är inte gjord. Däremot har ärendet 

diskuterats i Kultur- och fritidsnämnden under 2018. Förslaget är att 

man under mandatperioden 2019-2022, ska genomföra en 

kulturarvsplan för kommunen. 

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

samlade bokslut inte är klart.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2018 

Tjänsteskrivelse 2019-01-17 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2019/00005 -805 

Extrabidrag 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Alvastra Ryttarna tilldelas 31 100 kr i extrabidrag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar har möjlighet att ansöka om extrabidrag. Två föreningar har 

ansökt om bidrag för 2019 och i budget för 2019 finns 60 000 kr. 

Enligt kommunens bidragsnormer utgår extrabidrag med 50 % av redovisad, 

och av kultur-och fritidsnämnden godkänd, kostnad. Bidrag utgår för 

nyanläggningar, reparationer och nyanskaffning. Energibesparande åtgärder 

prioriteras.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Karl Bäck (M), Marianne Bremer (C):  

Kultur- och fritidsnämnden bör prioritera Alvastra Ryttarnas ansökan då 

deras verksamhet till större delen innehåller barn- och ungdomsverksamhet 

och där dessutom stor del av de aktiva är flickor.  

Beslutsgång 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enhälligt att bidraget ska gå till Alvastra 

Ryttarna. Ödeshögs folketshusförening välkomnas göra en ny ansökan inför 

2020, kommunen tillhanda senast 1 april.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-01-17 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Alvastra Ryttarna 

Ödeshögs folketshusförening 
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§ 7 Dnr 2019/00001 -805 

Verksamhetsstöd SISU Idrottsutbildarna 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 SISU Idrottsutbildarna beviljas ett bidrag på 20 000 kronor för 

verksamhet 2019. Bidraget belastar kontot till förfogande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

SISU Idrottsutbildarna har översänt ett förslag till överenskommelse som 

innebär att kommunen bidrar med 20 000 kronor till SISU Idrottsutbildarna 

för verksamhet i Ödeshög 2019 baserat på 2018 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, 2019-01-10  

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson, 2019-01-11 

----- 

Beslutet ska skickas till 

SISU Idrottsutbildarna 
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§ 8 Dnr 2019/00003 -800 

Årshjul kultur- och fritidsnämnden 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Årshjulet godkänns med nedanstående tillägg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen presenterar den översiktsplanering som ligger till grund för 

årets sammanträden.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Marianne Bremer (C):  

Föreslår förvaltningen att lägga till studiebesök som rubrik på varje möte 

som påminnelse samt att även redovisa fritidsgårdens verksamhet på 

sammanträdet i mars. 

Nämnden föreslår att Alvastra ryttarna bjuds in till sammanträdet i mars och 

att förvaltningen undersöker om det är möjligt att göra ett besök hos ÖIK i 

juni.  

----- 
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§ 9 Dnr 2018/00058 -809 

Remiss av revidering av naturvårdsprogrammet för 
Ödeshögs kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden avstår från att yttra sig i ärendet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommuns första naturvårdsprogram antogs 1999 och består av en 

beskrivning av naturen och dess värden i kommunen samt en bilaga med 

förslag för fortsatt naturvårdsarbete 

I den reviderade versionen har naturvårdsprogrammet uppdaterats och även 

delats in i tre olika delar. 

Del 1 – Natur och naturvård – ger en bakgrundsbeskrivning av naturen och 

naturvården i kommunen tillsammans med aktuell lagstiftning. 

Del 2 – Strategi- och åtgärdsprogram – presenterar kommunens ambitioner 

med naturvårdsstrategier och förslag på åtgärder. 

Del 3 – Objektskatalog – består av beskrivningar av de mest värdefulla 

naturområdena i kommunen. Dessa områden finns även presenterade i 

kommunens kartunderlag.  

Beslutsunderlag 

Naturvårdsprogrammets remisshandlingar 

Tjänsteskrivelse 2019-01-04 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 10 Dnr 2018/00052 - 

Biblioteksplan 2019-2022 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens beslut från 2018-12-17, § 63 upphävs. 

2. Befintlig biblioteksplan från 2017 förlängs för att gälla under 2019. 

3. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omarbeta 

föreslagen biblioteksplan, daterad 2019-2022, för att inkludera de 

fokusområden politiken arbetat fram. Den framarbetade 

biblioteksplanen kommer sedan att gälla för 2020-2023.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen 1996:1596 ska varje kommun upprätta och anta en 

biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lagen 

kompletterades 2013 med ett krav att all biblioteksverksamhet inom 

kommunen ska ingå, 2013:801. Biblioteksplanen ska fastställas och antas av 

Kommunfullmäktige. Den föreslagna biblioteksplanen var tänkt att gälla för 

2019-2022, men arbetas nu om för att inkludera även den politiska viljan.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2019-2022 

Tjänsteskrivelse 2019-01-18 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 


