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§ 11 Dnr 2019/00002 -800 

Information från verksamheten 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bildnings- och kulturförvaltningen ges i uppdrag att skriva fram ett 

ärende om framtagande av kulturarvsplan.  

Sammanfattning av ärendet 

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

aktuellt i verksamheten: 

 Bibliotekets aktiviteter har på senare tid uppmärksammats i diverse 

tidningar. 

 Biblioteket kommer att vara lokal för förtidsröstning i EU-valet i 

maj, samt för Faluns omval. 

 Det är klart att det blir sommarlovsaktiviteter även sommaren 2019. 

 STF uppmärksammar långlandsleder 2019 och har valt ut sträckan 

Omberg-Boxholm på Östgötaleden som signaturled. Kommunen har 

beviljats medel från Regionen för upprustning av leden. 

 Möte har genomförts med ÖS servicegrupp angående föreningshjälp. 

Till sommaren kommer man kunna erbjuda punktinsatser som inte 

behöver vara tidsbegränsade. 

 Kommunen har skickat intresseanmälan till Länsmuseet för 

samarbete. 

Britt-mari rapporterar också tillsammans med Lotta Gemfors, bildnings- och 

kulturchef, från erfarenhetskonferen ”Kulturens, Fritidens och Idrottens roll 

som samhällsbyggare”. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gunilla Christensen (KD): Ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett 

ärende till kommunstyrelsen kring framtagandet av en kulturarvsplan.  

Karl Bäck (M) och Birgitta Widén Blomberg (KD) bifaller. 

----- 

Beslutet skickas till 
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§ 12 Dnr 2019/00015 -042 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bildnings- och kulturförvaltningen får uppdrag att undersöka 

möjligheten med att finansiera ett servicekontor med hjälp av 

statsbidrag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun arbetar aktivt med ett nytt lednings- och styrningssystem. 

En del i detta är att kommunfullmäktige i början på en mandatperiod ska 

anta en kommunplan som uttrycker majoritetens vilja den kommande 

mandatperioden. Kommunplanen ska i sin tur styra utformningen av 

planeringsdirektiven som styr den kommunala verksamheten kommande år 

samt ger en plan för ytterligare två år. Planeringsdirektiven innehåller bland 

annat målområden samt drifts- och investeringsbudget för kommunens 

verksamhet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gunilla Christensen (KD) och Karl Bäck (M): Ge förvaltningen uppdrag att 

ta initiativ i frågan om ett servicekontor finansierat med statsbidrag på 

biblioteket. 

----- 
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§ 13 Dnr 2019/00014 -042 

Ekonomisk uppföljning 2019 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Redovisning av ekonomisk uppföljning kultur- och fritidsnämnden 

per februari 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 17 tkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12   

----- 
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§ 14 Dnr 2019/00036 -042 

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

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i planeringsdirektiven 2019 med plan 2020-2021 

gett kommunstyrelsen följande uppdrag: 

Genomföra en process där förvaltningen och nämnderna gör en översyn av 

vilka effektiviseringar och besparingar som är möjliga att genomföra redan 

under 2019. Detta görs lämpligast i samband med nästa års 

planeringsprocess som inleds i mars 2019 och redovisas till KF i samband 

med delårsbokslutet. 

För att genomföra detta arbete systematiskt har en särskild plan för arbetet 

tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan - KF uppdrag effektivisering o besparing   

----- 
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§ 15 Dnr 2019/00008 -002 

Delegation av arbetsmiljöuppgifter 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Delegera arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är en stor organisation med chefer i flera nivåer. Det är därför 

obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning och ett tydliggörande hur 

ansvarsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ser ut. Då Kultur och 

fritidsnämnden har en ny ordförande är det därför av stor vikt att ny 

delegation sker. 

Syftet är att tydliggöra roller och uppgifter i arbetsmiljön. Tydliggörandet av 

roller gör att kommunen kan hålla en hög kvalitet samt ge en bättre trivsel 

hos de anställda. Ett bra arbetsmiljöarbete ger också förutsättningar för ökad 

effektivitet och produktivitet med sänkta kostnader i verksamheten. Detta i 

sin tur bidrar till ökad motivation och minskad frånvaro.  

Arbetsmiljölagens ändamål är att förbygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. I lagen likställs elever på 

alla stadier med arbetstagare. Som arbetsgivare är det ett av de mest centrala 

ansvarsområdena att ombesörja att organisationen har en god arbetsmiljö. 

Arbetet innebär att på ett systematiskt sätt planera, styra och kontrollera så 

att arbetsmiljön blir tillfredställande för alla på arbetsplatsen. 

Beslutsunderlag 

Skriften från Sveriges kommuner och landsting ”Så klarar du 

arbetsmiljöansvaret” 

Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöplan 

Färdiga delegationer att skriva under.   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Annie Stenstrand 
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§ 16 Dnr 2019/00010 -624 

Ungdomsenkäten Om mig 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Britt-mari Johansson, enhetschef kultur- och fritid, informerar om resultatet 

av den genomförda enkäten "Om mig". 

----- 
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§ 17 Dnr 2019/00011 -800 

Rapport - Kulturskolans verksamhet 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

verksamheten på kulturskolan.  

 

----- 
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§ 18 Dnr 2019/00012 -800 

Rapport - Bibliotekets verksamhet 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

verksamheten på biblioteket.  

----- 
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§ 19 Dnr 2019/00013 -800 

Rapport - Fritidsgårdens verksamhet 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

verksamheten på Fritidsgården.  

----- 
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§ 20 Dnr 2019/00004 - 

Konstnärlig utsmyckning i Rök 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att flytta den blå hästen från Boet 

till Röks skolgård som konstnärlig utsmyckning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbyggnaden av skolan i Rök genererar ett utrymme för konstnärlig 

utsmyckning enligt kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16: 

”Vid all ny- och ombyggnation, där kommunen skall bedriva offentlig 

verksamhet, skall då kommunen själv står som byggherre 1 % av den 

beräknade byggkostnaden (exkl. moms) upp till 2 miljoner kronor och 0,40 

% på belopp därutöver avsättas för konstnärlig utsmyckning. Beloppet 

maximeras till 50,0 tkr per byggprojekt.[…] 1 %-regeln har tillkommit som 

ett krav från konstnärernas riksorganisation. Därför bör största delen av 

anslaget användas till yrkesverksamma konstnärer.” 

Dock ska kommunens magasinerade alster övervägas före nyinköp och vid 

beredningen föreslog därför Gunilla Christensen (KD) att förvaltningen 

skulle låta flytta den blå cementhästen från Boets nedlagda skola till 

skolgården i Rök. 

Beslutsunderlag 

Foto 1-5 av den blå hästen 

Information om hästen 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Boets byalag 

Bäckalyckans förskola 

Annika Tollén/Jessica Bergstrand 

Christina Almén 
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§ 21 Dnr 2019/00009 -805 

Bidragsnormer för föreningar, övriga organisationer 
och studieförbund  

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Föreslå kommunfullmäktige att godkänna de reviderade 

bidragsnormerna för föreningar, övriga organisationer och 

studieförbund samt att dessa ska gälla from 1 juni 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande bidragsnormer för föreningar, övriga organisationer och 

studieförbund behöver revideras på ett par ställen. 

§ 11. Anläggningsbidrag – ta bort löparbana rund, längdshoppsbana, 

landningsbana för modellflyg samt beachvollybollplan, då dessa 

anläggningar inte finns kvar hos föreningarna i Ödeshög. 

Tillföra på listan för anläggningsbidrag, snökanon på 20 000: - 

§ 17. Verksamhetsbidrag en höjning av enkel sammankomst från 110: - till 

115: - samt 220: - till 230: - för dubbel sammankomst  

§14 Höjning av förlustbidrag 

Beslutsunderlag 

Bidragsnormer för föreningar, övriga organisationer och studieförbund. 

Tjänsteskrivelse Britt-mari Johansson, 2019-03-05    

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 
Kultur- och Fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 22 Dnr 2019/00007 -805 

Arrangemangsbidrag - Kulturhelg regnbågstema 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Hästholmens bygdegård ett förlustbidrag på 6 000: - för 

”kulturhelg regnbågstema” den 24-26 maj 2019. 

 Överlåta förfrågan om buss till Hästholmen från fritidsgården Lyset 

fredagen den 24 maj till fritidsgårdens ordinarie verksamhet. 

 Avslå ansökan om regnbågsflaggor, kultur- och fritidsnämnden delar 

ut svenska flaggor på nationaldagen, efter ansökan från förening eller 

privatperson. 

 Förlustbidraget för ”kulturhelg regnbågstema” den 24-26 maj 

belastar kontot för arrangemangsbidrag 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan från Hästholmens bygdegård, 2019-01-17 om förlustbidrag för 

arrangemanget ”kulturhelg regnbågstema” på 10 000: -. 

Förening vill även att buss ska gå ner till Hästholmen från fritidsgården 

Lyset fredagen den 24 maj 2019. 

Föreningen vill att kommunen köper in regnbågsflaggor till deras 

flaggstänger. 

I Kultur och fritidsnämndens budget för 2019 finns 40 000 :- avsatta till 

arrangemang.   

Beslutsunderlag 

Ansökan Hästholmens bygdegårdsförening 2019-01-17 

Tjänsteskrivelse 2019-02-12   

----- 

Beslutet ska skickas till 

Hästholmens bygdegård  
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§ 23 Dnr 2019/00031 -805 

Ansökan om kulturbidrag - Östergötlands 
idrottshistoriska sällskap 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Avslå ansökan från Östergötlands idrottshistoriska sällskap med 

motiveringen: Enligt kommunens bidragsnormer ska föreningar som 

är bidragsberättigade ha sitt säte i Ödeshögs kommun. Kultur- och 

fritidsnämnden ger idag ett bidrag till ÖLA, det lokala 

föreningsarkivet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Östergötlands idrottshistoriska sällskap har sitt säte i Linköpings kommun 

och har funnits i 20 år. Deras huvuduppgift är att bevara det idrottshistoriska 

arvet från hela Östergötland. 

Föreningen har även en museibyggnad som man äger och driver. I detta 

finns även ett stjärnrum, där idrottare från Östergötland visar upp sina 

föremål. Föreningens ekonomi är främst baserad på bidrag från 

Östergötlands idrottsförbund och sina 300 medlemmar. Föreningen ansöker 

om bidrag på 10 000: -. 

Kultur och fritidsnämnden ger idag ett bidrag till ÖLA – kommunens 

föreningsarkiv på 60 000: - och vi kan också hitta idrottshistoria i den 

digitala hembygdsboken.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Östergötlands idrottshistoriska sällskap 2019-02-27  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Östergötlands idrottshistoriska sällskap 
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§ 24 Dnr 2019/00032 -805 

Ansökan om arrangemangsbidrag x 3 - Ödeshögs 
konstförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Ödeshögs konstförening ett förlustbidrag på max 3 000: - 

vardera för: 

 Barnens konstsalong den 4-9 april 2019 

 I den tid som råder nu (konsert) den 1 juni 2019 

 Konstsalong den 8-11- november 2019 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs konstförening ansöker om bidrag till tre arrangemang under 2019. 

Barnens konstsalong i Hästholmens bygdegård den 4-9 april, ansöker om 3 

000: -. 

Konsert i Hästholmens bygdegård,… i den tid som råder nu den 1 juni, 

ansöker om 3 000:-. 

Konstsalong 2019 i Kulturskolans lokaler den 8-11 november, ansöker om   

3 000: -   

I kultur-och fritidsnämndens budget 2019 finns 40 000: - avsatt för 

arrangemangsbidrag.  

Beslutsunderlag 

Tre ansökningar från Ödeshögs konstförening 2019-02-27 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2019-03-05     

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs konstförening 
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§ 25 Dnr 2019/00005 -805 

Extrabidrag 2019 - byte av objekt 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Bevilja Alvastraryttarna byte av beviljat extrabidrag för 2019 från 

takbyte på sadelkammaren bidrag 50 %, 31 100: - kronor till elarbete 

på anläggningen bidrag 50 %, 19 420: - kronor.   

 Mellanskillnaden på 11 680 : - får läggas på att påbörja takbytet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alvastraryttarna har i skrivelse 2019-03-18 inkommit med förfrågan om att 

få byta objekt för sitt beviljade extrabidrag 2019 av takbyte på 

sadelkammaren till elarbete på anläggningen.  

Föreningen fick problem med elen i mellandagarna 2018 då det brann i 

kraftbolagets elskåp. Vid närmare kontroll av elektriker av hela 

anläggningens el, saknas jordfelsbrytare och de lysrörsarmaturer som sitter i 

taket samt ytterbelysning är undermålig och drar onödig energi samt att visa 

kablar behöver bytas ut.  

Styrelsen i Alvastraryttarna vill därför göra en omprioritering då man ser att 

det behöver elsäkras i första hand 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Karl Bäck (M): Eftersom en högre summa var beviljad inledningsvis föreslås 

mellanskillnaden gå till att påbörja takreparationen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Alvastraryttarna 2019-03-18 

Offert från Elektro-Pär 2019-03-07 

Tjänsteskrivelse, Britt-mari Johansson 2019-03-18  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Alvastraryttarna 
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§ 26 Dnr 2018/00050 -826 

Svar på remiss angående motion om hybridgräsplan 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås och 

översänder bildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse som 

svar på remissen till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) i Ödeshög har inkommit med en motion om 

hybridgräs på Vättervallen. 

SD vill att i samarbete med Ödeshögs idrottsklubbs (ÖIK) styrelse se över 

möjligheterna över att upphandla hybridgräs. Kultur- och fritidsnämnden har 

fått möjlighet att komma med synpunkter på motionen. 

Under 2017 och 2018 har ÖIK renoverat och byggt nytt på Vättervallen i 

form av omklädning, kiosk och klubbrum. Till detta har ÖIK fått ett 

kommunalt bidrag på 900,0 tkr. Föreningen har själva lagt ner mycket tid 

och pengar på detta projekt. 

Möte har skett med ÖIK den 23 januari. ÖIK har inga ekonomiska 

möjligheter att bidra med några pengar för att genomföra ovanstående 

projekt.  

Beslutsunderlag 

Sverigedemokraternas motionsförslag 2018-04-18 

Tjänsteskrivelse 2019-01-24  

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2019/00028 -800 

Information - Verksamhetsberättelse Konsument 
Motalas verksamhet för Ödeshög 2018 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

Konsument Motala är en konsumentrådgivning som är kostnadsfri och 

oberoende för invånare bosatta i Motala kommun. Verksamheten säljer även 

tjänsten till Ödeshögs kommun och därmed får även invånarna i Ödeshög 

möjlighet att använda sig av tjänsten. I enlighet med avtal mellan Ödeshögs 

kommun ska Konsument Motala tillhandahålla konsumentrådgivning 

motsvarande 3 timmars arbetstid i veckan. Ödeshögs medborgare ska även få 

tillgång till samma telefontid som invånarna i Motala vilket är 10 timmar i 

veckan.  

----- 
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§ 28 Dnr 2019/00034 -800 

Information - Sveriges tivoliägarförening 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tivoli har blivit kulturförklarat och inskrivna i Institutet för språk och 

folkminnen. Sveriges Tivoliägaresförening vill nu att Sveriges kommuner tar 

ett gemensamt ansvar i form av planläggning etcetera för att kunna bevara 

traditionen. 

----- 
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§ 29 Dnr 2019/00035 -800 

Information - Revidering av huvudreglemente 

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 

 Informationen noteras 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

huvudreglemente för kommunstyrelsen/nämnder i Ödeshögs kommun. 

Nuvarande huvudreglemente antogs 2007 och det har sedan dess skett ett 

stort antal ändringar i kommunallagen. Organisationen och arbetsformerna i 

kommunen har också genomgått stora förändringar.  

Mot denna bakgrund har vi nu tagit fram ett helt nytt förslag till 

huvudreglemente för kommunstyrelsen/nämnderna i Ödeshögs kommun. 

Reglementet har getts en helt annan uppbyggnad än det föregående 

reglementet och bygger på det förslag till reglemente som Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) tog fram 2018. 

Huvudreglementet innehåller för kommunstyrelsen och nämnderna 

gemensamma bestämmelser. Respektive nämnds reglemente reglerar 

specifikt kommunstyrelsen/nämndens uppgifter. Även dessa reglementen bör 

revideras inför kommande mandatperiod.  

----- 


