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§ 73 Dnr 2019/00076 -860 

Konstinventering 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2019 har Kim Brax, student på kulturvetarprogrammet vid 

Göteborgs universitet, gjort sin avslutande praktik på Ödeshögs kommun och 

i verksamheten för kultur och fritid. Kims primära uppdrag har varit att 

genomföra en inventering av kommunens konstsamling och det arbetet 

presenteras under nämndsammanträdet. 

Totalt innehåller kommunens konstsamling 280 verk, varav 30 verk i 

dagsläget inte går att återfinna. Troligtvis har de i okunskap kastats i 

samband med verksamhetsrotationer eller renoveringar. Större delen av 

verken har lokal eller regional anknytning och antalet kvinnliga konstnärer är 

klart underrepresenterade. 

I samband med inventeringen har varje verk fått ett id-nummer och en etikett 

som informerar om att Ödeshögs kommun står som ägare. Kim har även 

rödmarkerat ett antal verk som finns ute i verksamheterna, men som inte 

kommer att tas upp i konstsamlingen.  

----- 
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§ 74 Dnr 2019/00077 -860 

Riktlinjer för konstinnehav i Ödeshögs kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Riktlinjer för konstinnehav utarbetade av bildnings- och 

kulturförvaltningen i samråd med socialförvaltningen antas, med 

tillägget att en säker förvaring av konsten ska prioriteras. 

2. Enhetschef för kultur och fritid utses till konstansvarig för Ödeshögs 

kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens konstsamling växer, slits och skadas, därför finns ett behov av 

fastställa riktlinjer för att långsiktigt hantera och underhålla konstinnehavet. 

Då kommunen själva ansvarar för både hantering och kostnader i form av 

försäkring, lagring och reparationer behöver tillväxten av kommunens 

konstsamling ske under restriktiva former.  

Tillskott till samlingen får enbart göras i samråd med konstansvarig i 

kommunen, som också har en uppdaterad översikt över samlingen.  

Efter en persons frånfälle kan frågan om gåva, deponering eller inlån av 

olika typer av konstföremål komma upp. Socialförvaltningens verksamheter 

har inga resurser för konsthantering och alla förfrågningar ska skickas vidare 

till konstansvarig. I och med de föreslagna riktlinjerna kommer också 

kommunen ha rätt att tacka nej till donationer.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för konstinnehav 

Tjänsteskrivelse 2019-11-12  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 

Enhetschefer bildnings- och kulturförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

 Flertalet föreläsningar har genomförts i biblioteket under oktober, 

bl.a. om ortsnamn, trädgårdsväxter och släktforskning. 

 Den 21 november hölls en föreläsning i Lysingskolans matsal som 

behandlade ämnet ”Fakenews”, dit också hela årskurs åtta var 

specifikt inbjudna. 

 Besöksstatistiken för biblioteket under perioden januari-november är 

3121 besökare/månad i snitt. Under meröppet har biblioteket 201 

besökare/månad i snitt. 

 Den digitala hembygdsboken gjorde en bussresa i närområdet där 

olika byggnader presenterades både i då- och nutid. Deltog gjorde 

drygt 50 personer. 

 En studieresa till Åtvidaberg och deras skolbibliotek har genomförts 

där både förvaltningschef, rektorer och bibliotekspersonal deltog.  

 Årets lucia valdes genom lottning och under vecka 50 kommer 

luciatåget att göra sina framträdanden.  

 Den 5 december kl. 18:00 bjuder kulturskolan in till julshow i 

Lysingskolans sporthall, fritt inträde. 

 Fritidsgården har haft 932 besökare fördelat på 38 kvällar under 

hösten, vilket ger ett snitt på 25 besökare per kväll. Killarna är 

fortsatt flitigast med 687 besökare mot tjejerna som har 245 

besökare. 

----- 
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§ 76 Dnr 2019/00069 -805 

Ansökan om bidrag till förfogande 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Avslag på ansökan om hjälp till Ödeshögs folkets husförening för 

köp av ny motor till sin gräsklipparen.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs folkets husförening ansöker om bidrag för inköp av nya motor till 

deras åkgräsklippare. Kostnaden är cirka 15 000 kronor. 

Bidraget till förfogande är avsett att utgå i de fall kultur- och fritidsnämnden 

finner det angeläget att stödja verksamhet som faller utanför de övriga bidrag 

som kultur- och fritidsutskottet disponerar över.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Ödeshögs folkets husförening 2019-09-25 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2019-11-25   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs folkets husförening 
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§ 77 Dnr 2019/00080 - 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Chorus Lin 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Folkungabygdens pastorat ett förlustbidrag på max 3 000 

kronor för adventkonsert med Chorus lin i Heda kyrka den 7 

december 2019. Bidraget belastar kontot för arrangemangsbidrag 

2019.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kalle Bäck (M) yrkar att bidragsreglerna bör ses över och förtydligas om 

huruvida bidrag ska ges till organisationer som är skattefinansierade. 

Marianne Bremer (C), Åse Wännerstam (C) och Birgitta Hellman 

Magnusson (S) bifaller. 

Birgitta Hellman Magnusson yrkar även att principer för vad som kan räknas 

som förlustbidrag bör ses över. Om ett förlustbidrag ska ges bör en 

motprestation kunna visas upp. 

Åse Wännerstam (C), Kalle Bäck (M) och Marianne Bremer (C) bifaller.  

Sammanfattning av ärendet 

Folkungabygdens pastorat ansöker i skrivelse 2019-11-12 om bidrag för 

adventkonsert med Chorus lin i Heda kyrka den 7 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Folkungabygdens pastorat 2019-11-12 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson 2019-11-25  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Folkungabygdens pastorat 
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§ 78 Dnr 2019/00016 -800 

Taxor och avgifter 2020 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsområde fastställs enligt nedanstående tabell för 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

    Nuvarande 

Taxa/avgift 

kronor 

Förslag på 

taxor 

2020 

Sporthall – Lysingskolan   

Hall med omklädning o dusch/tim 110 120 

Dito med läktare/tim 185 195 

Vid entrébelagt arrangemang dessutom 20 

% på bruttointäkterna dock lägst/tim 

310 320 

Fridtjuv Bergshallarna   

Hall med omklädning o dusch/tim 80 90 

Bastu   

Per grupp i föreningsregi/gång 50 60 

Sommarsimskola 3 veckor   

Simskoleavgift/elev 200 300 

Simskolebuss/elev 100 100 

Simskola ej kommuninvånare/elev 500 600 

Kulturskolan   

Enskild undervisning i musik/termin 750 750 

Lån av instrument 0 0 
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Undervisning i musik, dans, teater i 

grupp/termin 

550 550 

Hyra av musikskolans lokal/tim 100 100 

Konsertavgift/spelning/Lucia 1000 1000 

   

Kopiering   

Kopiering föreningar svartvit enkelsida A4 0:50 2:00 

-:- dubbelsida A4 1:00 3:00 

Kopiering övriga svartvit A4 1:00 4:00 

-:- dubbelsida 2.00 5:00 

Kopiering övriga färg A4 3:00 5:00 

-:- dubbelsidiga 5:00 7:00 

Kopiering föreningar svartvit enkelsida A3  1:00 5:00 

-:- dubbelsida A3  7:00 

Kopiering övriga svartvit A3 3:00 8:00 

-:- dubbelsida A3  10:00 

Kopiering föreningar färg A3 5:00 10:00 

-:- dubbelsida A3  12:00 

Kopiering övriga färg A3 7:00 12:00 

-:- dubbelsida A3  14:00 

Fax 10:00 20:00 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2019/00078 -003 

FNs barnkonvention 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 

svensk lag den 1 januari 2020. FN:s konvention om barnets rättigheter består 

av 54 artiklar. Det är artiklarna 1-42 som ska gälla som svensk lag.  

----- 
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§ 80 Dnr 2019/00026 - 

Internkontrollrapport 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisningen av kultur- och fritidsnämndens internkontrollrapport 

avseende 2019 godkänns, men inför ett beslut av internkontrollplan 

2020 bör förklaringsmodell gällande riskbedömning tas i beaktning 

av den nya nämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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 2019. 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson 2019-11-01  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2019/00075 - 

Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet i verksamheterna 

inom kultur- och fritidsnämnden godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Genomgående kan konstateras att samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare i arbetsmiljöarbetet fungerar bra och att arbetsmiljöarbetet ingår 

som en naturlig del i verksamheten. Till det som delvis behöver förbättras 

kan noteras att det behöver göras en handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder 

som inte genomförs omedelbart samt att arbetsuppgifter vad gäller 

arbetsmiljöarbetet bör delegeras till personer i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljöarbetet 2019  

----- 

Beslutet ska skickas till 

HR-konsult 
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§ 82 Dnr 2019/00072 -869 

Motion - Anordnande en scen för Kulturskolan i 
samband med renovering av sporthallen på 
Lysingsskolan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiva till förslaget då 

behovet av en scen är stort. Nämnden påpekar också att fler 

verksamheter skulle kunna nyttja scenen och att man skulle kunna nå 

samordningseffekter tillsammans med exempelvis skolans 

musikundervisning.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Baharan Raoufi-Kvist (FI) har inkommit med en motion där hon föreslår att 

kommunen ska anordna en scen för Kulturskolan i samband med renovering 

av sporthallen på Lysingsskolan.  

Beslutsunderlag 

Motion - Anordnande en scen för Kulturskolan i samband med renovering av 

sporthallen på Lysingsskolan 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 83 Dnr 2019/00073 -005 

Motion - Utbildning digitalt utanförskap 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden framhäver att förslaget i sig är mycket 

positivt, men ser svårigheter i genomförandet. Viss hjälp får 

allmänheten redan idag av bibliotekspersonalen och det pågår även 

ett projekt kallat "Digitala tjänster för alla". Nämnden föreslår därför 

att kontakt tas med biblioteket som kan upplåta lokaler, sprida 

information och på andra sätt stötta dylika satsningar genom 

exempelvis någon pensionärsförening. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Charles Eriksson föreslår i sin motion att barn- och utbildningsnämnden ska 

få i uppdrag att komponera en grundläggande utbildning om ny teknik, 

internet och mobiltelefoni. Den nya utbildningen ska rikta sig mot människor 

i Ödeshögs kommun som i dag lever i digitalt utanförskap.  

Beslutsunderlag 

Motion om utbildning digitalt utanförskap  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 84 Dnr 2019/00014 -042 

Ekonomisk uppföljning 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 

per oktober 2019 godkänns, men framöver önskas en tydlig 

särskiljning av vad i verksamheten som är stats- respektive 

kommunfinansierat.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2019 uppgår till 10 839 tkr efter 

tilläggsanslag för lönerevision, konsumentrådgivning samt justering för 

kapitaltjänst.  

Kultur-och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 71 tkr. Minskade 

intäkter för uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar ger ett underskott på 

-74 tkr. Prognosen för konsumentrådgivningen visar ett underskott på -8 tkr. 

Bidragen till föreningar är lägre än budgeterat, vilket ger ett överskott för 

den allmänna fritidsverksamheten på 153 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-26   

----- 
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§ 85 Dnr 2019/00015 -042 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt det av ordförande 

presenterade förslaget. 

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kalle Bäck (M) lägger till protokollet att han stöder ordförandes förslag, då 

han finner det orimligt att kultur- och fritidsnämnden lägger en budget som 

man inte själva får ta ansvar för att verkställa och genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 

Majoritetens planeringsdirektiv för 2020 med plan för 2021-2022 är 

framtaget utifrån de direktiv och ramar som kommunfullmäktige fastställt 

för 2020. 

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. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Pär Sveningson (S) presenterar nämndmajoritetens förslag till beslut: 

Barn och ungas möjligheter till en bra och utvecklande fritid bör beaktas. 

Inom kultur- och fritidsnämnden finns både idrott av olika slag och 

kulturskolan för att ge möjligheter till ett varierat utbud. Olika alternativ bör 

ha en tydlig konsekvensbeskrivning för att välgrundade beslut ska kunna 

fattas. 
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Ramen för kultur- och fritidsverksamheten är för år 2020 totalt 10 077 tkr. 

För att komma i ram måste kostnaderna för kultur- och fritidsverksamheten 

minskas med 762 tkr. 

Enligt majoritetens preliminära planeringsdirektiv för 2020, som kultur- och 

fritidsnämnden fattade beslut om den 17 juni i år, sparas 445 tkr. Vi anser 

dock att det inte går att spara 30 tkr på Ödeshögs lokalhistoriska arkiv 

(ÖLA), så den reella besparingen är 415 tkr.  

Att lägga ner kultur- och fritidsnämnden blir en besparing på 108 tkr. 

Att lägga ner konsumentverksamheten blir en besparing på 38 tkr. 

De kvarstående 201tkr läggs som ett ospecificerat sparbeting på kultur- och 

fritidsverksamheterna som den nya samhällsbyggnadsnämnden får ta beslut 

om.  

Vi rekommenderar den nya samhällsbyggnadsnämnden att se över följande: 

 Möjligheten att sälja tjänster och därmed öka intäkterna. Till exempel 

så kan skolan vara intresserad av att köpa tjänst som musiklärare av 

kulturskolan. 

 Möjligheten att minska kostnaderna för Café Lyset. 

 Möjligheten att sänka hyran för biblioteket genom att avyttra delar av 

bibliotekets lokaler, till exempel arbetsförmedlingens före detta lokal. 

 Möjligheten att effektivisera kulturskolans verksamhet genom att 

eventuellt samordna vissa verksamheter med skolan och/eller andra 

kommuner.  

Beslutsgång 

Majoritetens förslag på planeringsdirektiv ställs mot det av ordförande 

presenterade förslaget. Beslut fattades enligt det av ordförande presenterade 

förslaget med acklamation.  

Beslutsunderlag 

Majoritetens planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 – Kultur- och 

fritidsnämnden  

----- 
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§ 86 Dnr 2019/00079 -001 

Översyn av den politiska organisationen 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till att nämndens samlade 

frågor ska ingå i en ny samhällsbyggnadsnämnd. I 

samhällsbyggnadsperspektivet har nämndens frågor en given 

plats och den nya konstellationen utlovar ett naturligt utrymme 

för både kultur och fritid.  

2. Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar med stöd av Kalle 

Bäck (M) att ledamöterna i den nya samhällsbyggnadsnämnden 

väljs om i sin helhet. Detta med tanke på att nämnden både ska 

hantera en ny verksamhet och få en budget som är mer än dubbelt 

så stor. Möjlighet finns att yttra sig på kommunfullmäktige den 9 

december.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kalle Bäck (M) reserverar sig bestämt mot en nedläggning av kultur- och 

fritidsnämnden. Besparingen är synnerligen marginell och risken är 

uppenbar att kultur- och fritidsfrågorna får en styvmoderlig behandling i en 

ny samhällsbyggnadsnämnd med andra stora uppgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av kommunens ekonomiska läge har en genomlysning av den 

politiska organisationen genomförts med syfte att hitta en väl fungerande 

organisationsstruktur, men på en lägre kostnadsnivå. 

På sammanträde 2019-10-30 beslutade därför kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att lägga ner kultur- och fritidsnämnden från och med 1 

januari 2020. I samband med detta entledigas samtliga ledamöter och 

ersättare i nämnden. 

På sammanträde 2019-12-04 ges kultur- och fritidsnämnden tillfälle att yttra 

sig.  
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Birgitta Hellman Magnusson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska 

rekommendera att ledamöterna i den nya samhällsbyggnadsnämnden väljs 

om i sin helhet. Detta med tanke på att nämnden både ska hantera en ny 

verksamhet och få en budget som är mer än dubbelt så stor. 

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

----- 
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Kommunstyrelsen 

 

 

Ordföranden tackar nämnden för dess arbete och önskar god jul & gott nytt 

år. Nämnd och tjänstemän gör motsvarande till ordförande. 


