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§ 30 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

 Kalle Bäck (M), yrkar att det tas till protokollet att Corren skrivit 

felaktigt om flaggningsbeslut. Nämnden beslutade att avslå ansökan 

om bidrag till inköp av flaggor, inte att avslå specifik flaggning. 

 Kalle Bäck (M) yrkar om att ärende avseende ansökan om 

tilläggsanslag hos kommunfullmäktige för sommarorkesterns 

fortlevnad läggs till dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

 Förtidsröstningen på biblioteket pågår 8-26 maj.  

 Verksamhetsbidrag som går ut till föreningar som har 

ungdomsverksamheter har haft en nedåtgående trend de senaste tio 

åren, detta beror på att föreningslivet minskar generellt. 

 Kommunen fyller 50 år 2019 och planering pågår inför firande v. 38. 

 Östergötland är dåliga på att söka medel ur allmänna arvsfonden. 

Föreningsrådet är kallat till information om möjligheterna till att söka 

fondmedel. 

 Kommunen arrangerar avgiftsfria sommaraktiviteter även under 

sommaren 2019. Årets bidrag är 130 000 kr (förra året 160 000 kr).  

 Kulturskolecentrum erbjuder eventuellt medel för att fortsätta med 

kursen i teckning och bild även under nästa läsåret. 

 Redovisning av uppdrag: 

o Framtagandet av en kulturplan blir eventuellt ett framtida 

uppdrag i planeringsdirektiven. 
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o Ansökan om bidrag till servicekontor är inlämnad.   

o Under renoveringen kommer länsmuseet främst ut till skolor 

för att dra historieprogram. De kommer inte kunna hjälpa till 

med några utställningar eftersom allt material är nedpackat. 

 Motala kommun säger upp konsumentrådgivaravtalet till 2020. 

Gunilla Christensen (KD) föreslår att verksamheten kan tas tillbaka 

till biblioteket.  

----- 
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§ 31 Dnr 2019/00047 - 

Verksamhetsdialog april 2019 Kultur och fritid 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras och följs upp under året.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i kommunens nya styrmodell och med 

kommunfullmäktiges planeringsdirektiv i centrum, har tjänstemän inom 

bildnings-och kulturförvaltningen genomfört en inledande 

verksamhetsdialog med enhetscheferna.  

Utgångspunkt för samtalet har varit ett dokument där kommunfullmäktiges 

planeringsdirektiv kapitel 5 målområden, nämndens kvittens av 

kommunplanen samt angivna kritiska kvalitetsfaktorer för respektive nämnd 

finns med.  

Samtalet har haft tyngdpunkt på de mål som är relevanta för respektive 

verksamhet samt vilka aktiviteter som enheterna planerar för det kommande 

året, målgrupp och utfall.   

Dokumentet kommer senare under året att följas upp i ytterligare 

verksamhetsdialoger.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsdialog kultur och fritid  

----- 
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§ 32 Dnr 2019/00014 -042 

Ekonomisk uppföljning 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 

per april 2019 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 uppgår till 10 697 tkr efter 

tilläggsanslag för lönerevision 2018 och konsumentrådgivning samt justering 

för kapitaltjänst.  

Verksamheterna prognostiserar ett överskott på 45 tkr. Överskottet kan 

hänföras till att bidragen till föreningar blir lägre än budgeterat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-25   

----- 
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§ 33 Dnr 2018/00044 -041 

Verksamhetsberättelse 2018 för kultur- och 
fritidsnämnden 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden godkände 2018 års verksamhetsberättelse vid 

nämndens januarimöte. Vi detta tillfälle kunde inte det ekonomiska resultatet 

redovisas då bokslut ännu inte var klart. 

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 143 tkr 

för 2018.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-06 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2018   

----- 
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§ 34 Dnr 2019/00004 - 

Konstnärlig utsmyckning i Rök 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Kultur och fritidsnämnden upphäver beslutet om att flytta den blå 

hästen från Boet. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en direktupphandling gällande 

konstnärlig utsmyckning i Rök och i dialog med Omkultur, 

konstnären som engageras behöver dock inte vara medlem i 

Omkultur. Utsmyckningen ska ta sin form i en trevlig, pigg och glad 

tavla i matsalen.  

Sammanfattning av ärendet 

På nämndsammanträdet 2019-03-20 fattade kultur- och fritidsnämnden 

beslut om att flytta den blå hästen från Boets nedlagda skola till Röks skola 

som konstnärlig utsmyckning, § 20.  

Detta beslut upphävs nu då den blå hästen ses som en viktig symbol för Boet 

och den planerade flytten har väckt stor opinion. Nämnden ger förvaltningen 

i uppdrag att göra en direktupphandling kring vad som i stället ska bli den 

konstnärliga utsmyckningen i Röks skola. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kalle Bäck (M) föreslår att kommunen ska föra en dialog med Omkultur i 

och med direktupphandlingen och dra nytta av deras kompetens som 

rådgivare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-03  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Rektor F-5 

Förskolechef 

Boets byalag 

Bäckalyckans förskola 
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§ 35 Dnr 2019/00015 -042 

Planeringsdirektiv 2020 samt verksamhetsplan 2021-
2022 - Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Muntlig lägesrapport från planeringsberedningen. 

----- 
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§ 36 Dnr 2019/00042 - 

Remiss - Styrnings- och ledningssystem för Ödeshögs 
kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden inte har några synpunkter på det 

föreslagna styrnings- och ledningssystemet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet Styrmodell 2019-03-19 sänds på remiss till samtliga 

nämnder, samtliga partier representerade i Kommunfullmäktige, 

Ödeshögsbostäder AB samt Revisonen. 

Remissvar ska inkomma till kommunledningsförvaltningen senast 2019-05-

13.  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 37 Dnr 2019/00017 -805 

Ledarstipendium 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Årets ledarstipendie går till Hans Ström och Jonny Stålknapp, 

Alvastra biodlarförening. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och fritid, presenterar årets 

nomineringar. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

 Kalle Bäck yrkar på att ledarstipendiet går till Hans Ström och Jonny 

Stålknapp, Alvastra biodlarförening. verksamhet, utbildning och en 

viktig insats både för kulturen och miljön.  

Beslutsgång 

Nämnden är enig om att utse Hans Ström och Jonny Stålknapp, Alvastra 

biodlarförening, till årets ledarstipendiater.  

----- 
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§ 38 Dnr 2019/00018 -805 

Kulturstipendium 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Årets kulturstipendium går till Hans Brovall, författare specialiserad 

på Alvastrabygden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och fritid, presenterar årets 

nomineringar.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kalle Bäck (M) föreslår Hans Brovall, författare om Alvastrabygden och 

som gör fin reklam för kommunen. 

Gunilla Christensen (KD) och Marianne Bremer (C) bifaller förslaget.  

Beslutsgång 

Nämnden är enig om att utse Hans Brovall till årets kulturstipendiat.  

----- 
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§ 39 Dnr 2019/00009 -805 

Bidragsnormer för föreningar, övriga organisationer 
och studieförbund  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson informerar om kommunens riktlinjer för bidrag till 

föreningar, övriga organisationer och studieförbund. 

----- 
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§ 40 Dnr 2019/00048 -805 

Ansökan om bidrag till inköp av hjärtstartare 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Trehörna byalag 7 928 kronor för inköp av hjärtstartare. 

Bidraget betraktas som ett extrabidrag och tas från konto till 

förfogande.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Trehörna byalag ansöker i skrivelse 2019-04-26 om 50% bidrag för inköp av 

en hjärtstartare till Lusthuset i Trehörna. 

Offert från Roni Medical finns på totalt 15 858 kronor inklusive moms. 

På kontot till förfogande finns idag 73 000 kronor. 

Under 2018 fick Boets byalag ett bidrag för inköp av hjärtstartare på 50%. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kalle Bäck (M) och Marianne Bremer (C) bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Trehörna byalag 2019-04-26 

Offert från RoNi Medical 2019-04-15 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson 2019-04-26   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Trehörna byalag 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-13 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 41 Dnr 2019/00022 -800 

Föreningar aktuella för studiebesök 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Följande föreningar prioriteras för studiebesök 2019:  

ÖIK, Alvastraryttarna och Motorklubben. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och hälsa, informerar om vilka 

föreningar som får bidrag från kommunen och kan vara aktuella för 

studiebesök. 

----- 
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§ 42 Dnr 2019/00033 -800 

Revision 2019 - KFN 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i den årliga granskningen träffar kommunens revisorer respektive 

nämnd- och styrelsepresidium samt tjänstemän. Vid dessa träffar diskuteras i 

förväg utsända frågeställningar.  

Nämndens synpunkter på frågeställningarna samlas in på 

nämndsammanträde i juni för att sedan sammanställas av förvaltningschef 

och rapporteras till kommunrevisionen.  

----- 
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§ 43 Dnr 2019/00045 -800 

Information - Remiss - Kulturplan för Östergötland 
2020-2023 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras och nämnden konstaterar att det är glädjande 

att årlig verksamhet ska utvärderas. 

 Gunilla Christensen (KD) deltar som representant på 

remisskonferensen.  

----- 
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§ 44 Dnr 2019/00044 -010 

Samråd - detaljplan del av Hästholmen 7:1, före detta 
järnvägsområde 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot föreslagen 

detaljplan.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in till samråd kring 

föreslagen detaljplanför del av hästholmen 7:1. Samrådstiden sträcker sig 

mellan 8 april och 8 maj, men eftersom barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde infaller först den 13 maj tas nämndens synpunkter emot då. 

”Syftet med detaljplanen är i huvudsak att skapa byggrätter för friliggande 

bostadsbebyggelse inom Hästholmen, främst inom den norra delen av det 

gamla järnvägsområdet och inom åkermark öster därom samt inom ett 

bebyggt kvarter med hyresrätter.”  

Beslutsunderlag 

Följebrev dpl fd stationsområdet Hästholmen 

Dpl fd stationsområdet Hästholmen plankarta 

Dpl fd stationsområdet plan- och genomförandebeskrivning 

Dpl fd stationsområdet hästholmen behovsbedömning 

Tjänsteskrivelse 2019-05-03  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 45 Dnr 2019/00046 - 

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs 
kommun 2019-2023 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden är positiva till det föreslagna 

bostadsförsörjningsprogrammet   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram riktlinjer gällande 

bostadsförsörjning i syfte att kommunens invånare ska kunna leva i goda 

bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning 

förbereds och genomförs.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 46 Dnr 2018/00035 - 

Samråd - Översiktsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbete pågår med framtagande av ny översiktsplan för Ödeshögs kommun. 

Ett första förslag finns nu klart som kommer att samrådas under tiden 26 

april - 30 augusti. Samrådsförslaget är digitalt och nås via kommunens 

hemsida, sök på ”Samråd om Ödeshögs nya översiktsplan”.  

Beslutsunderlag 

Samrådsförslag till ny översiktsplan  

----- 
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§ 47 Dnr 2019/00036 -042 

Information - Uppdrag från kommunfullmäktige - 
Översyn av vilka effektiviseringar och besparingar som 
kan genomföras redan 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Nämnden noterar att processen nu är uppstartad.  

----- 
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§ 48 Dnr 2019/00039 -800 

Information - Avsägelse av uppdrag som ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i 
kommunfullmäktige - Börje Lindholm (S) 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

----- 
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§ 49 Dnr 2019/00040 -800 

Information - Val av ledamot och tillika ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden efter Börje Lindholm (S) 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

----- 
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§ 50 Dnr 2019/00051 -800 

Ansökan om tilläggsanslag kommunens 
sommarorkester 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Nämnden ansöker om tilläggsanslag från kommunfullmäktige för att 

säkra sommarorkesterns fortlevnad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Årets sommarorkester är inställd på grund av ett minskat antal feriejobb 

beroende på ett minskat statligt anslag. 

Kalle yrkar att nämnden ansöker om ett tilläggsanslag hos 

kommunfullmäktige för att säkra sommarorkesterns fortlevnad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Kalle Bäck (M) yrkar att nämnden ska ansöka om tilläggsanslag från 

kommunfullmäktige för att säkra sommarorkesterns fortlevnad.  

Marianne Bremer (C) stöder förslaget. 

Gunilla Christensen (KD) tillstyrker förslaget.  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 


