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§ 51 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

  Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

är aktuellt i verksamheten.  

----- 
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§ 52 Dnr 2019/00020 -805 

Sammanställning av föreningsbidrag 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanställda föreningsbidragen. 

----- 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(15) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-17 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 53 Dnr 2019/00021 -805 

Sammanställning av studieföreningsbidrag 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanställda studieföreningsbidragen. 

----- 
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§ 54 Dnr 2019/00014 -042 

Ekonomisk uppföljning 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 

per maj 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 2019-06-10   

----- 
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§ 55 Dnr 2019/00015 -042 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv 2020, med 

plan för 2021-2022 – kultur- och fritidsnämnden, antas.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kalle Bäck (M) – Accepterar majoritetens förslag till beslut, men förbehåller 

sig rätten och friheten att reservera sig när de konkreta utredningsförslagen 

kommer.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att fastställa yttre begränsningar, mål och kritiska 

kvalitetsfaktorer för kultur- och fritidsnämndens budgetarbete. 

Styrdokumentet innehåller bland annat förutsättningar för planering, vision, 

mål, kritiska kvalitetsfaktorer samt direktiv och ekonomiska ramar för 2020 

med plan för 2021-2022. 

Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om ”preliminära planeringsdirektiv 

2020, med plan för 2021-2022 – kultur- och fritidsnämnden”, där nämnden 

beskriver sitt grunduppdrag samt vilka effektiviseringsmöjligheter och 

tillkommande behov  

Kalle Bäck (M) yrkar att "Utredningen ska också visa om kulturskolan till en 

del kan integreras i fritidsgårdsverksamheten" stryks under punkten 

utredningsuppdrag kulturskolan. 

Beslutsunderlag 

Majoritetens förslag till preliminära planeringsdirektiv 2020, med plan för 

2021-2022 – kultur- och fritidsnämnden  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2019/00049 -805 

Ansökan om kulturstöd för aktivitet på Strand 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Lena Strömberg Lagerlöfs ansökan om stöd till gage på 5 656 

kronor för repetition på Strand den 1 augusti 2019. 

 Bidraget belastar kontot till förfogande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tre skådespelare planerar att göra en föreställning om Ellen Key sommaren 

2020. En av dem, Anna Karin Hirdwall kommer att regissera, Pernilla Göst 

kommer att skriva och Lena Strömberg Lagerlöf spela.  

Det som man söker stöd för hos Ödeshögs kommun är en del i förarbetet och 

man har fått förmånen att vara på Ellen Keys Strand 1 augusti 2019. Vid 

detta tillfälle vill man genom en så kallad öppen repetition pröva en del av 

den text som man  arbetar med och testa idéer kring gestaltning och form i 

samtal med publiken. Att så tidigt i ett produktionsarbete få möjlighet att 

möta en publik är en unik möjlighet att samla material till det fortsatta arbete 

med föreställningen som tar vid i höst.  

Föreställningen kommer att vara bokningsbar och man kommer att spela runt 

om i Östergötland men förhoppningsvis även i kringliggande län. 

Ansökan gäller om stöd för att kunna repetera en dag i anslutning till 

evenemanget den 1 augusti på Strand, dvs. gage för 3 personer under en dag.    

Kalle Bäck (M) yrkar bifall då det är ett positivt initiativ.  

Marianne Bremer (KD) bifaller. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Lena Strömberg Lagerlöf 2019-04-29  

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2019-06-04   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Sökanden 
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§ 57 Dnr 2019/00045 -800 

Remiss - Kulturplan för Östergötland 2020-2023 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på framtagandet av 

regional kulturplan och har inget att erinra gällande remissversionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala kulturplanen är det dokument som i samlad form beskriver de 

politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten. Region 

Östergötlands kulturplan syftar till att beskriva hur regionala 

kulturverksamheter i samverkan med kommuner, kulturskapare och 

civilsamhälle kan utveckla ett starkt och intressant konst- och kulturliv i 

länet samt möta samhällsutvecklingen.  

Efter remissomgången kommer Regionutvecklingsnämnden att fatta beslut 

om den regionala kulturplanen den 9 oktober 2019. Regionfullmäktige 

fastställer slutligen kulturplanen 20-21 november 2019. Yttrande angående 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023 ska ha inkommit senast 2 september.  

Beslutsunderlag 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023 - remiss  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Region Östergötland 
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§ 58 Dnr 2018/00052 - 

Information - Biblioteksplan 2019-2022 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

----- 
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§ 59 Dnr 2018/00050 -826 

Information - Motion - Om hybridgräsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras. 

----- 
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§ 60 Dnr 2019/00055 - 

Information - Årsredovisning 2018 - Ödeshögs kommun 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

----- 
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§ 61 Dnr 2019/00004 - 

Information - Konstnärlig utsmyckning i Rök 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Nämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en direktupphandling med 

namngivna konstnärer.  

 Nämnden ger också uppdraget att beställa valt konstverk i samråd 

med nämndens presidium.  

 Vidare bjuds hela nämnden in till invigningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I matsalen finns inget utrymme för ytterligare utsmyckning utan förslaget är 

nu i stället en väderbeständig utomhusskylt. Nämnden föreslår att förfrågan 

ska skickas till Johan Rydberg, Mattias Liljeberg, Ulrika Krynitz.  

Kalle Bäck (M) yrkar bifall.  

----- 
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§ 62 Dnr 2019/00033 -800 

Revision 2019 - KFN 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Nämndens synpunkter sammanställs av förvaltningschef och 

redovisas för revisionen. 

 

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.  

En fråga som nämnden lyfter som viktig är hur vi kan legitimera kultur- och 

fritidsverksamhet i tider av besparing? 

----- 
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§ 63 Dnr 2019/00050 - 

Sekretesshandlingar och Bank-id, genomgång 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna ta del av handlingar som av någon anledning är sekretess-

belagda behöver du ha ett BankId. En sekretesshandling skickas ut i 

Cicerons Assistent tillsammans med övriga sammanträdeshandlingar, men 

går inte att nå utan inloggning via BankId. I detta utskick bifogas en 

sekretesshandling för övning.  

----- 


