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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund till uppdragen 

Med anledning av den starkt försämrade ekonomin de kommande åren finns ett stort 

behov av besparingar/effektiviseringar. För att kunna fatta väl genomarbetade och 

kloka beslut har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utreda ett antal 

områden. 

1.2 Utredningsuppdrag 

Utreda verksamhetsområdet ”Allmän kulturverksamhet”,  ett område där kommunen 

kan välja ambitionsnivå.   

  

Utredningen ska visa om det är möjligt att fokusera på någon eller några verksamheter, 

om det går att under ett antal år hitta en lägre totalnivå och i vilken utsträckning 

vuxenkulturen kan stå tillbaka för att minska påverkan på kultur riktat mot 

barn/ungdomar och äldre.  

 

1.3 Fördelning inom allmän kulturverksamhet 

 

 Budget 2019 Förslag 2020 Förslag 

besparing 

Ledar- och 

kulturstipendium 

24.0 24.0  

Bidrag ÖLA 

(Ödeshögs 

lokalhistoriska arkiv) 

60.0 30.0 30.0 

Nationaldagen 10.0 10.0  

Föreläsningar 50.0 20.0 30.0 

Barnkultur 49.0 49.0  

Kulturmiljö 62.0 32.0 30.0 

Lön 40% enhetschef 277.0 277.0  

 532.0 472  

Förslag till besparing   90.0 

 

1.4 Allmän kulturverksamhet 

I verksamhetsområdet allmän kulturverksamhet  ingår: 

Ledar-och kulturstipendium, utdelas 6 juni på nationaldagen, omfattar 10.0 tkr 

vardera för ett kulturledarstipendium samt ett ledarstipendium. 

Bidrag ÖLA – Ödeshögs lokalhistoriska arkiv som finns på Fabriksvägen i Ombergs 

buss lokaler i källaren. Det är ett verksamhets- och hyresbidrag. 

Nationaldagen – ett samarrangemang med Ödeshögs hembygdsförening och 

kulturskolan. Utdelning av flaggor. 
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Föreläsningar – Biblioteket genomför olika typer av föreläsningar.  

Exempel på föreläsningar under 2019. 

 Maria Rydqvist – är idrotten för alla 

 Kalle Bäck – sammanslagning av Alvastra och Ödeshögs kommun 

 Hans Blomberg – ortsnamn 

 Författarafton med Anna Laestadius (kulturafton) 

 Claes Westling – Vadstena  landsarkiv 

 Nancy Svensson – släktforskning 

 Leif Ax – DIS släktforskarföreningen 

 Hugo Ewalds - Fake  news  

Föreläsningarna har varit kostnadsfria för besökare. 

Barnkultur – Biblioteket anordnar teater och musikarrangemang för alla barn från 2 år 

till åk 6 ca 8-9 ggr/år. Det söks även arrangörsgaranti från regionen, vilket gör att vi kan 

dubbla antalet arrangemang. Detta sker i samarbete med förskolan och skolan. 

Kulturmiljö –  Här finns medel för kulturvård i form av gräsklippning till 

hällristningarna, avfallshantering, skyltar m.m. 

Lön 40% av enhetschefen – enhetschefen jobbar med både kultur- och fritidsfrågor,  

tjänstens kostnader är uppdelad på 40% kultur och 60% fritid.Vuxen/barn 

De flesta av poster inom allmän kulturverksamhet riktar sig till en vuxen publik.   

Om man tar bort medel från föreläsningar, får man anlita föreläsare som inte kostar 

något. Varje föreläsning kräver  dock en del jobb med att marknadsföra, ställa iordning 

och att någon personal måste jobba vid föreläsningen, vilket oftast inte är på ordinarie 

öppettid. 

 

 

 

 

 


