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§ 37. Ansökan om startbidrag från Bärby Islandshästryttare .............................. 37 

 

 

Tillkommande ärende 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden fastställde ärendelistan med följande tillägg:  

Ansökan om startbidrag från Bärby Islandshästryttare 

 

 

 

 

 

Öppet sammanträde §§ 14-21  

Nämndens sammanträde är öppet för §§ 14-21, punkterna 1-8 i kallelsen. Punkterna 

webbsänds även via instagram @kofosthammar. Punkterna behandlades kl. 13.00 till 

kl. 13.20. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-02-06, § 5, att nämndens sammanträde  

2020-04-02 ska vara öppet avseende de punkter som behandlar förslag som lämnats under 

samhällsveckan. Den öppna delen av sammanträdet ska webbsändas via instagram. 
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    Dnr KFN-2020-55 

§ 14. Beslut om förslag från samhällsveckan om badmöjligheter i 

Östhammars kommun  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra några åtgärder utifrån förslaget då 

budgetförutsättningar saknas.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

Tre elevgrupper har skrivit förslag om olika slags badmöjligheter i Östhammars kommun.  

En elevgrupp från Frösåkersskolan vill utveckla ett utebad med argumenten att det inte finns 

någonstans att bada, att det är bra och rolig träning för barn och unga samt att det är hållbart 

att alla använder samma vattentillgång. I förslaget hävdas att det inte längre går att bada i 

Östhammar vilket beror på fågelavföring vid Krutudden, att badvattnet ofta har tarmbakterier 

och att tidigare badplats Marinvägen inte går att nyttja. Se ytterligare argument i underlag. 

En elevgrupp från Olandsskolan vill bygga om Alundabadet till ett inomhusbad. Förslaget 

innefattar en ombyggnation innehållandes skåp, bastu, kiosk, lounge, solceller och tre stycken 

bassänger. Även en önskan om en restaurering av minigolfbanan intill Alundabadet anges. Se 

mer information i underlag. 

En annan elevgrupp från Frösåkersskolan vill bygga en ny simhall i Östhammar. 

Motiveringen till detta är att vattnet i Östhammar är smutsigt, att avståndet till andra utebad 

gör att man behöver ta bil eller buss samt att fler barn behöver lära sig att simma för att 

förhindra olyckor. Fler argument finns att läsa i underlag.  
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Finansiering föreslås genom skattehöjning, att utföra endast prioriterade byggnationer i 

kommunen och genom samarbete kommuner emellan. 

Förslagen skiljer sig åt då: 

 En elevgrupp vill ha en ny simhall i Östhammar 

 En elevgrupp vill bygga om Alundabadet till ett inomhusbad 

 En elevgrupp vill ha ett utebad i Östhammar  

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns flera badmöjligheter både vad 

gäller utebad och simhallar i kommunen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att efterfrågan utöver förslaget finns gällande 

simhall i Östhammar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att varje enskilt förslag har en stor ekonomisk 

tyngd och på grund av rådande budgetläge finns det inte utrymme för dessa kostnadskrävande 

förslag idag.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att man i kommunens lokalförsörjningsplan tar 

hänsyn till framtidens behov gällande badmöjligheter.  

Beslutsunderlag 

 Alundabadet daterat 2019-11-27 

 Renovera simhallen (Östhammar) daterat 2019-11-27 

 Vi vill ha ett utebad daterat 2019-11-27 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell  

 Utvecklingsledare Peter Jansson  

 Enhetschef sim- och sporthallar Daniel Andersson   
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    Dnr KFN-2020-56 

§ 15. Beslut om förslag från samhällsveckan om utveckling av 

ishall i Östhammar  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår förslaget att hålla ishallen i Östhammar tillgänglig med is 

året runt. Det finns ett beslut att hålla öppet i ishallen 22 veckor under året med is. 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa lovaktiviteter som innefattar 

programpunkter med bland annat hoppborgar för att uppfylla förslaget. Denna åtgärd bekostas 

inom ramen för lovaktiviteter.  

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utöka aktiviteter och evenemang i 

anläggningarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

Tre elevgrupper från Frösåkersskolan har lämnat förslag om att på olika vis utveckla 

möjligheterna i ishallen i Östhammar.  

En elevgrupp vill hålla sommaröppet i ishallen vilket motiveras med att det lockar till sig 

turister och att ishallen kan vara en plats för underhållning. Elevgruppen menar också att 

genom ökad tillgång till ishallen bidrar detta till rörelse vilket i sin tur ger bättre hälsa, mer 

träning för kommunens hockeylag ger bättre träningsresultat samt att det blir en möjlighet för 

sommarjobb. Elevgruppen vill införskaffa solceller till ishallen då taket är mycket stort. Se 

mer information i underlag. 

En annan elevgrupp har skrivit ett förslag om att utveckla möjligheterna i ishallen under till 

exempel sommarhalvåret. Syftet är att ge möjligheter till aktiviteter och evenemang som inte 

finns idag och att det ger barn och ungdomar en möjlighet att röra på sig. Det finns också en 
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förhoppning om ett ökat samarbete mellan kommun och näringsliv i frågan. Elevgruppens idé 

är att fräscha upp ishallen utvändigt genom att måla om fasaden och att bygga ett rum runt 

cafeterian med värme. Elevgruppen önskar också hoppborgar inne i ishallen på sommaren. 

Finansiering föreslås i form av inträde och cafeteria. Se mer information i underlag.  

Det tredje elevförslaget har inte inkommit med någon information mer än en sammafattning 

av förslaget: ”Vi vill ha is året runt i ishallen i Östhammar. Ishallen behöver även ett nytt 

aggregat.” 

Förslagen är likartade åt då: 

 Samtliga elevgrupper vill hålla ishallen öppet året runt om 

 Två elevgrupper anser att is ska finnas året runt och en elevgrupp inte efterfrågar is 

året runt 

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att ishallarna finns med i flera projektdirektiv i 

lokalförsörjningsplanen. Ishallar är en betungande del i budgeten där en året-runt-satsning 

med is skulle påverka denna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser att förslaget som föreslår att ishallen ska ge fler 

möjligheter till aktiviteter och evenemang bland annat genom att erbjuda hoppborgar som 

aktivitet under sommartid är görbart. Detta skulle kunna vara en programpunkt i 

lovaktiviteterna.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan även konstatera att det finns rum för fler aktivitetspunkter 

i förvaltningens anläggningar. 

Tekniska förvaltningen utreder ärende angående aggregat.  

Beslutsunderlag 

 Uppfräschning av ishallen daterat 2019-11-27 

 Sommaröppet – ishallen i Östhammar daterat 2019-11-27 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell  

 Ungdomssamordnare Sanna Hansson  

 Utvecklingsledare Peter Jansson  

 Enhetschef sim- och sporthallar Daniel Andersson    
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    Dnr KFN-2020-57 

§ 16. Beslut om förslag från samhällsveckan om konstgräsplan i 

Alunda  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden uppmuntrar utifrån förvaltningens förslag att starta en förening 

eller att tala med en rådande förening för att möjliggöra förslaget genom föreningsbidrag.   

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

En elevgrupp från Olandsskolan har gett förslag på att bygga en konstgräsplan på Korsängen i 

Alunda. Motiveringen bakom förslaget är att det är ohållbart med de koldioxidutsläpp som 

idag sker för resa till Gimo och dess fotbollsplan. Finansiering av förslaget föreslås ske 

genom sponsorer, planhyra och nyinflyttade sportintresserade familjer. Fler argument till 

förslaget finns i bifogad PDF.  

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns en fotbollsplan i Gimo som ligger 

centralt geografiskt sett i kommunen vilket möjliggör för många att nyttja den.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att utredning av fotbollsplaner finns som ett 

projektdirektiv i lokalförsörjningsplanen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det idag finns många naturgräsplaner i 

kommunen, men bara en konstgräsplan.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att samtliga fotbollsplaner förutom tillhörande 

Frösåkershallen i Östhammar drivs av föreningar. Föreningar har goda möjligheter att få 
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externa bidrag för utveckling av sina anläggningar och förvaltningen uppmuntrar till att 

elevgruppen startar en förening eller tar kontakt med en rådande förening för att driva frågan 

vidare.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att efterfrågan utöver förslaget är okänt. 

Beslutsunderlag 

Samhällsvecka daterat 2019-11-27 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell  

 Utvecklingsledare Peter Jansson  
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    Dnr KFN-2020-58 

§ 17. Beslut om förslag från samhällsveckan om att bygga 

sporthall i Östhammars kommun  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra några åtgärder utifrån förslagen då 

budgetförutsättningar saknas och med hänvisning till pågående projekteringar.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

Totalt tio elevgrupper från Olandsskolan, Vallonskolan och Frösåkersskolan har lämnat 

förslag som berör byggnation av sporthall. Syftet med samtliga förslag är att verka för en 

aktivare fritid, få möjlighet till fler bokningsbara tider samt få möjlighet till utövning av 

gymnastik för fler. Finansiering av förslagen anges ej. Se argument för förslagen i underlagen. 

Förslagen skiljer sig åt då: 

 Tre elevgrupper vill bygga en multisportarena 

 En elevgrupp vill bygga en gymnastikhall med tillhörande simhall 

 En elevgrupp vill bygga ut Olandshallen i Alunda 

 En elevgrupp vill bygga om Olandshallen i Alunda till multisportarena 

 Fyra elevgrupper vill bygga en ny sporthall 

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att en förening i Alunda har sökt bygglov för 

att bygga och driva en multianläggning i Alunda.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att behovet av en anpassad sporthall för 

gymnastiken finns och behovet är uttryckt av både utövare och tränare.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att en ny idrottshall projekteras i Östhammar 

och kommer att ersätta Frösåkershallen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att projektering av en ny idrottshall i Alunda 

tidigare fanns med i investeringsplanen och planerades starta efter byggnation av sporthall i 

Östhammar. Dock har detta skjutits på framtiden på grund av rådande budgetförutsättningar. 

Beslutsunderlag 

 Olandshallen 2.0 daterat 2019-12-02 

 Sporthall daterat 2019-11-27 

 Omnistadium daterat 2019-11-27 

 Nya Olandshallen daterat 2019-11-27 

 Ny idrottshall daterat 2019-11-27 

 Vill ni att ungdomar ska vara aktiva daterat 2019-11-27 

 Multiarena daterat – 

 Gymnastik & simhall daterat 2019-11-27 

 Presentation samhällsvecka daterat 2019-11-27 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ungdomssamordnare Malin Arrendell föredrar ärendet. 

 

Lisa Landberg (C) och Erik Rudolfsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell  

 Utvecklingsledare Peter Jansson  

 Enhetschef sim- och sporthallar Daniel Andersson   
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    Dnr KFN-2020-59 

§ 18. Beslut om förslag från samhällsveckan om sänkta gympriser 

och ändrad åldersgräns för ungdomar  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra några åtgärder utifrån förslaget. 

Motivering: Det följer av konkurrenslagen 3 kap. 27 § att kommunen inte får snedvrida 

konkurrensen. Ett alltför lågt gympris skulle bryta mot denna lag.  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ändra rådande åldersgräns för gymmaskinerna i 

kultur- och fritidsförvaltningens gym. Motiveringen är att ungdomar under 15 år kan ta skada 

av användning av gymmaskinerna då dessa är utformade utefter färdigväxta/fullvuxna 

kroppar.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

Elevgrupper från Frössåkersskolan har lämnat förslag som berör gympriser för ungdomar av 

kultur- och fritidsförvaltningens gymanläggningar. Genom en sänkning av gympriserna för 

ungdomar menar eleverna att fler ungdomar kommer att träna, att ungdomar kommer att 

förbättra sina studieresultat samt få en ökad psykisk och fysisk hälsa. Eleverna menar också 

detta är bra för de ungdomar som inte tycker om att lagidrotta. Eleverna menar att 

gympriserna idag är för dyra och föreslår att priserna ska sänkas med 50 % för dem mellan 

13-18 år.  

De nuvarande priserna anges vara 1 745 kr för ett halvårskort, 2 580 kr för ett helårskort, 80 

kr per gång, 850 kr för ett klippkort för gymbesök 12 gånger samt 430 kr för ett månadskort. 

Eleverna föreslår att ett halvårskort ska kosta 900 kr, ett helårskort 1 500 kr, 50 kr per gång, 

500 kr för ett klippkort för gymbesök 12 gånger samt 350 kr för ett månadskort.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  13 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Fler argument finns i underlagen.  

Förslagen är likartade och innebär:  

 Att gympriserna sänks för ungdomar 

 Att åldersgränsen för gymutrustningen sänks 

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att efterfrågan till möjligheter för en aktiv 

fritid är stor. Många ungdomar efterfrågar fler möjligheter till att träna på fritiden, där tillgång 

till gymutrustning är en efterfrågad del i detta.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att åldersgränsen för gymmaskinerna har 

beslutats gälla från och med 15 års ålder. Detta då ungdomar under 15 år kan ta skada av 

användning av gymmaskinerna då dessa är utformade utefter färdigväxta/fullvuxna kroppar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det idag finns tre utegym och en 

hinderbana vilka är kostnadsfria att använda.  

Kultur- och fritidsförvaltningen uppmuntrar i dagsläget att kontakta de föreningar vilka har ett 

eget gym att tillgå som kan ha lägre gympriser. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att kommunen enligt konkurrenslagen 3 kap. 

27 § att inte får snedvrida konkurrensen. Ett alltför lågt gympris skulle bryta mot denna lag.  

Beslutsunderlag 

 Billigare gymkort för ungdomar daterat 2019-11-27 

 Lägre priser och åldersgräns på gymmen daterat 2019-11-27 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell  

 Utvecklingsledare Peter Jansson  

 Enhetschef för sim- och sporthallar Daniel Andersson   



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  14 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-60 

§ 19. Beslut om förslag från samhällsveckan om att öppna 

ungdomsgård i Öregrund  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda behovet och efterfrågan att 

starta upp en fast ungdomsgård för målgruppen årskurs 7 upp till 20 år i Öregrund.  

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

En elevgrupp i årskurs 8 från Frösåkersskolan önskar att en ungdomsgård öppnas i Öregrund. 

Ungdomsgården föreslås hålla öppen en till tre dagar för åldrarna 13-17 år samt för åldrarna 

7-12 år vissa dagar. Ungdomsgården föreslås vara belägen i sporthallen Sven Persson-hallen 

eller i biblioteket. Syftet med förslaget är att verka för en meningsfull fritid för ungdomarna i 

Öregrund. Finansiering av förslaget anges ej. Se argument för förslaget i underlag.  

  

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns fyra ungdomsgårdar i 

Östhammars kommun. Den närmaste ungdomsgården för Öregrunds ungdomar är Storbrunn 

ungdomsgård som finns i Östhammar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att utöver detta förslag har det inkommit 

förslag från medborgare om att starta upp ungdomsgård i Öregrund. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att tidigare insats under sommaren 2019 gav 

besöksantal 0 ungdomar.  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  15 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att den ekonomiska konsekvensen skulle bli 

att spara in på årets budget för befintliga ungdomsgårdar belägna i Alunda, Östhammar, 

Österbybruk och Gimo.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att testa behovet och efterfrågan genom att hålla en 

test-verksamhet ett par dagar under sommar och höst 2020. Detta för att se underlaget av 

besökare.  

Beslutsunderlag 

Ungdomsgård Öregrund daterat 2019-12-02 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm och Ungdomssamordnare Malin Arrendell föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell 

 Enhetschef ung fritid Louise Söderqvist  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-61 

§ 20. Beslut om förslag från samhällsveckan om att rusta upp 

skidbacken i Alunda  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra några åtgärder utifrån förslaget då 

förslaget inte finns med i lokalförsörjningsplanen samt att budgetförutsättningar saknas. 

Kultur och fritidsnämnden uppmuntrar utifrån förvaltningens förslag att starta upp en förening 

eller att tala med en rådande förening för att möjliggöra förslaget genom föreningsbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

Två elevgrupper från Olandsskolan har lämnat förslag om att rusta upp skidbacken i Alunda. I 

denna upprustning önskar grupperna: knappliftar, fikabänkar, kiosk/värmestuga, snökanon, 

längdskidåkningsspår i elljusspåret, restaurang, parkering vid landbadet samt belysning till 

både skidbacken och elljusspår. Förslaget föreslås finansieras via sponsorer. Se argument för 

förslaget i bifogad PDF.  

Förslagen är likartade och innebär:  

 Att en upprustning av skidbacken ska ske genom ett flertal åtgärder och inköp 

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att samtliga skidspår i kommunen drivs av 

föreningar som får föreningsbidrag för anläggningarna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att Friluftsfrämjandet i Alunda skapade en 

skidbacke och ansvarade för skidspår i elljusspåret, Alunda. När Friluftsfrämjandet i Alunda 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  17 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

lades ner för drygt 20 år sedan beslutade övriga föreningar i Alunda tillsammans med 

Olandsbygdens Golfklubb att denna skulle ta över spårningen till sin anläggning vid 

Gärdebyn.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att föreningen Gimo IF Skidklubb driver en av 

Mellansveriges bästa konstsnöanläggningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen uppmuntrar att starta upp en förening eller att ta kontakt med 

en rådande förening för att söka föreningsbidrag och ta förslaget vidare.  

Beslutsunderlag 

 Skidbacken/pulkabacken 

 Snöanläggning vid stupet 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell 

 Utvecklingsledare Peter Jansson 

 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-62 

§ 21. Beslut om förslag från samhällsveckan om utegym vid 

Gimodammen, Gimo  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att inte genomföra några åtgärder utifrån förslaget då 

budgetförutsättningar saknas. Kultur och fritidsnämnden uppmuntrar utifrån förvaltningens 

förslag att starta en förening eller att tala med en rådande förening för att möjliggöra förslaget 

genom bidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsveckan är en aktivitetsvecka för elever i årskurs 8. Samhällsveckan ska ge en inblick 

i vad ett bra lokalsamhälle och en attraktiv arbetsgivare är samt hur man kan vara med och 

utveckla/påverka sin kommun och ett hållbart samhälle. Samhällsveckan ska också ge 

eleverna möjlighet att fundera kring olika yrkesval och vad som påverkar oss när vi väljer 

framtid. Elevernas uppgift är att komma med förslag på utvecklingsområden i vår kommun, 

från smått till stort med utgångspunkt från hur Östhammars kommun kan bli världens bästa 

lokalsamhälle 2020, hur Östhammars kommun kan bli ett hållbart samhälle - socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. Under samhällsveckan 

2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  

 

Förslaget 

En elevgrupp från Vallonskolan har gett förslag om att bygga ett utegym vid Gimodammen i 

Gimo. Motiveringen till förslaget är att alla ska ha möjlighet att träna oberoende av ekonomi, 

att det gör orten mer attraktiv för turister och för att det är ett motiverande sätt för barn att röra 

på sig. Finansiering av förslaget föreslås ej. Fler argument hittas i bifogad PDF.  

 

Förvaltningens bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns utegym i orterna Östhammar, 

Österbybruk och Alunda där två av dessa har byggts av föreningar.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att med tanke på de utmaningar vi står inför 

gällande anläggningar, är inte ett utegym prioriterat. 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att om en förening driver frågan finns det goda 

möjligheter att få externa bidrag och kultur- och fritidsförvaltningen kan ge stöd i den 

processen. 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att det finns ett projektdirektiv i 

lokalförsörjningsprocessen som gäller kartläggning av mindre anläggningar för att ta fram 

förslag på en strategisk plan. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag angående utegym vid badplatsen 

 

Beslutet skickas till 

 Ungdomssamordnare, Malin Arrendell 

 Utvecklingsledare Peter Jansson  

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-210 

§ 22. Föreningsbidrag 2020  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av sammanställning över föreningsbidrag 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningsbidraget består av grundbidrag och anläggningsstöd. I linje med nämndens uppdrag 

har grundbidraget anpassats till 7 – 20 år och 70+ år i stället för tidigare 7 – 25 år. Utveckling 

av framtida anläggningsstödet kommer att påverkas av flera projektdirektiv kopplade till 

Lokalförsörjningsplanen.  

Samtliga anläggningar som drivs av föreningar och får stöd av kultur- och fritidsnämnden har 

samlats i Föreningsbidrag 2020. 

Beslutsunderlag 

 Bidragsnormer via kommunens webbplats  

 Sammanställning  

 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Berörda föreningar 

  

http://www.osthammar.se/link/10c7d13a86a742abb63bac747ec705e5.aspx
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-212 

§ 23. Investerings- och utrustningsbidrag, våren 2020  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar investerings- och utrustningsbidrag enligt förslag bortsett 

från projekt 1 i redovisningen. För projekt 1 föreslår arbetsutskottet avslag men föreningen 

har möjlighet att söka till höstutlysningen av bidrag.  

Förening  Projekt Fördelning  

Norrskedika 

Bygdegårdsförening 

Takomläggning bygdegården 0 

Öregrunds Tennissällskap Motorvält till tennisbana 0 

Öregrunds Tennissällskap LED-belysning till tennis och boulehallen  0 

Öregrunds Tennissällskap Kodlås till tennisbanorna   0 

Öregrunds Tennissällskap Digitalt bokningssystem   0 

Österby Gymnastikklubb Spinningcyklar  0 

IFK Dannemora/Österby  Släpvagn för underhåll av elljus och 

MTB-slingor 

 0 

IFK Dannemora/Österby  Renovering av omklädningsrum ,  IP 

Österbybruk 

47 500 

Lokalföreningen HjärtLung Övningsdocka för hjärtlungräddning 1 435 

Gimo IF Fotboll Dator och skrivare  0 

Föreningen Yttersby-Elfsnäs Underhåll av befintlig hjärtstarter  0 

Öregrunds Golfklubb Ytor runt  padelbana och läktare intill 

banan.  

 0 

Gräsö IF 2 st 9-mannamål 17 375 

Norrskedika IF 2 utbytarbås och utbyte av åskådarbänkar  0 

Gräsö-Norrskedika IF Mobil belysningsmast 22 500 

Östhammars 

Gymnastikförening 

Säkra nedslagsmattor  0 

Öregrunds Ridsällskap Mobilt dressyrstaket 9 750 

      

Summa:   98 560 

 

Ärendebeskrivning 

Investerings och utrustningsbidrag kan sökas enligt KFN föreningsbidragsnormer 2 gånger 

per år. Ansökningar från 13 föreningar har inkommit vid vårens utlysning. KFN ska besluta 

om bidragen. Sammanställning presenteras som arbetsmaterial till KFNAU. 

Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt 

vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som 

driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten. 

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för: 

 Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal drivs av 

föreningen. 

 Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller 

anläggningsskötsel. 

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad.  

Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen vid två tillfällen per år, ett vår och ett höst. 

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget. 

Årsbudget 2020 för investerings- och utrustningsbidraget är 250 000 kr. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning med kommentarer 

Ärendets behandling 

Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-03-20, § 20, beslutades: Förvaltningen får i uppdrag 

att bjuda in till ett möte med arbetsutskottet, kommunalråden, berörda tjänstemän inom 

kultur- och fritid, tekniska och landsbygdsfrågor. Syftet är att diskutera kommunövergripande 

principer för stödet till bygdegårdar och samlingslokaler som kommunen inte äger men som 

får bidrag. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm och Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Berörda föreningar  
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    Dnr KFN-2020-40 

§ 24. Ansökan om startbidrag från Duderö Idrottsförening 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Duderö idrottsförenings ansökan om startbidrag. 

 

Ärendebeskrivning 

Startbidrag utbetalas till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. 

Organisation ska kunna uppvisa intyg om tillhörighet till riksorganisation. För annan förening 

gäller att dess verksamhet ska godkännas av kultur– och fritidsnämnden.  

Föreningen har som ändamål att bedriva träning och tävlingsverksamhet i sporten kettlebells 

för barn, ungdomar och seniorer. Vid ansökningstillfället har föreningen 12 

bidragsberättigade medlemmar. 

Beslutsunderlag 

Bidragsnormer via kommunens webbplats  

 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Duderö Idrottsförening 

 

  

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/regler/bidragsnormer.pdf
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-45 

§ 25. Ungdomsledarstipendium 2019 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att 

Tillväxtgalan är uppskjuten. 

 

Ärendebeskrivning 

Ungdomsledarstipendium är ett stipendium som delas ut på tillväxtgalan. I år är tillväxtgalan 

2020-05-15. Alla kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och 

ledamöter i nämnden. Nomineringstiden är till och med 2020-03-17. Av de nominerade 

kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. Bland de 

nominerade som uppfyller kriterierna utser nämnden tre finalister som alla brukar bjudas till 

tillväxtgalan. Nämnden utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren 

offentliggörs i samband med prisutdelningen på tillväxtgalan.  

Beslutsunderlag 

 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats 

 Nominerade  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

  

https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendium/
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    Dnr KFN-2020-46 

§ 26. Idrottsprestation 2019 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att 

Tillväxtgalan är uppskjuten. 

 

Ärendebeskrivning 

Idrottsprestation är ett pris som delas ut på tillväxtgalan. I år är tillväxtgalan 2020-05-15. Alla 

kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och ledamöter i nämnden. 

Nomineringstiden är till och med 2020-03-17. Av de nominerade kontrollerar förvaltningen 

vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. Bland de nominerade som uppfyller 

kriterierna utser nämnden tre finalister som alla brukar bjudas till tillväxtgalan. Nämnden 

utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren offentliggörs i samband med 

prisutdelningen på tillväxtgalan.  

Beslutsunderlag 

 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats 

 Nominerade  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen  

https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendium/


 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  26 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-47 

§ 27. Östhammars kommuns kulturpris 2019 

Beslut 

Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att 

Tillväxtgalan är uppskjuten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturpriset är ett pris som delas ut på tillväxtgalan. I år är tillväxtgalan 2020-05-15. Alla kan 

nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och ledamöter i nämnden. 

Nomineringstiden är till och med 2020-03-17. Av de nominerade kontrollerar förvaltningen 

vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. Bland de nominerade som uppfyller 

kriterierna utser nämnden tre finalister som alla brukar bjudas till tillväxtgalan. Nämnden 

utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren offentliggörs i samband med 

prisutdelningen på tillväxtgalan.  

Beslutsunderlag 

 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats 

 Nominerade  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

  

https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendium/


 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  27 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-26 

§ 28. Yttrande angående strategi för ANDT-LS-arbete i 

Östhammars kommun 2019-2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet. (Bilaga 1) 

 

Ärendebeskrivning 

ANDT – LS-arbete står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Läkemedel och 

Spelprevention. 

År 2017 (dnr; KS-2017-430) antog Östhammars kommun Uppsala läns nya regionala strategi 

för det ANDT-L förebyggande arbetet. För att koppla den regionala strategin till Östhammars 

kommuns arbete och för att göra insatser baserat på lokala förutsättningar, ska en ANDT-LS - 

strategi tas fram. Strategin antas av kommunstyrelsen. När strategin är beslutad ska arbete 

påbörjas med en handlingsplan. Både strategin och framtida plan ska tas fram i samverkan 

med berörda förvaltningar, myndigheter och organisationer. 

Detta dokument beskriver dels förutsättningar (budget och organisation) dels syfte och mål 

för Östhammars kommuns ANDT-LS- arbete och uppföljning av arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat strategin på remiss till samtliga nämnder. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Beslutsunderlag 

 Strategi för ANDT-LS-arbete i Östhammars kommun 2019-2021 

 Förslag till yttrande 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  28 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-66 

§ 29. Ändring i delegationsbestämmelser avseende bidrag som 

täcker föreningars kostnader för bygglov med mera 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsbestämmelser ändras så att nämnden ger samma 

delegation som kommunstyrelsen tidigare har haft gällande Beslut om avgiftsbefrielse för 

ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan, rivning samt strandskyddsdispens. 

Delegationen är till kultur- och fritidschef med ersättare utvecklingsledare. En hänvisning till 

KS § 105/2019-04-02 läggs till. (Bilaga 2) 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt reglemente 2020-02-18, § 7. I det har bidrag till 

föreningar samlats under kultur- och fritidsnämnden. Tidigare fanns vissa bidrag hos andra 

nämnder, bl.a. hade kommunstyrelsen bidrag som rörde kostnadstäckning för föreningars 

bygglovsavgifter.  

Tjänstemän inom kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare haft delegation från 

kommunstyrelsen för att besluta i ärenden som rör bidrag till föreningar avseende bland annat 

bygglov. I nämndens delegationsordning finns därför ”Beslut om avgiftsbefrielse för ideella 

föreningar avseende bygglov- och bygganmälan, rivning samt strandskyddsdispens” som är 

delegerat till Kultur- och fritidschef med ersättare Utvecklingsledare inom kultur- och 

fritidsförvaltningen. Förslaget är att delegationen ska kvarstå men att kommentaren ändras så 

att de villkor som hänvisas till kompletteras med ”KS § 105/2019-04-02” (där avgift för karta 

som krävs i bygglovsprocessen lades till) och att beslutet ska anmälas till kommunstyrelsen 

tas bort, då beslutet nu ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2020-02-18, § 7 med bilagor reglemente och omföring av medel 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Webbredaktör kultur- och fritidsförvaltningen för publicering på Ines (alt. 

kommunsekreterare)  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  29 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-63 

§ 30. Beslut om ansökan om bidrag för kostnadstäckning av avgift 

med mera 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Syftet är att 

riktlinjer för handläggningen av denna typ av bidragsansökningar ska vara fastställda och att 

möte om bygdegårdar med mera ska vara genomfört innan beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Norröns bygdegårdsförening ansöker om bidrag för att täcka avgifter för miljötillsyn/-tillstånd 

(8 540 kr) och inköp av tre toaletter (6 758 kr). Totalt 15 298 kr. Föreningen redogör i 

ansökan för bakgrund och åtgärder. Sammanfattningsvis behövde föreningen göra åtgärder 

för att kunna fortsätta släppa ut avloppsvatten, detta krävde investeringar och föreningen har 

även eftersträvat låg vattenförbrukning och miljöriktiga lösningar.  

Av fullmäktiges beslut då reglementet ändrades och en omföring av medel genomfördes för 

bidrag till föreningar (verksamhetsbidrag och kostnadstäckning för avgifter) framgår att det 

finns medel för kostnadstäckning/övriga bidrag à 10 000 kr. Eftersom ansökan för avgifter 

kopplade till miljötillsyn- och tillstånd kan del av ansökan täckas av detta. Budgetutrymmet 

för året är i så fall i nära nog intecknat. Köp av inredning såsom toaletter finns det inte medel 

avsatta för. Investerings- och utrustningsbidrag kan sökas, men det behöver i så fall ske enligt 

det ansökningsförfarande som gäller det bidraget.  

Ärendets behandling 

Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-03-20, § 28, deltog inte Maria Nyström (KD) i 

handläggning eller beslut på grund av jäv. 

 

Beslutet skickas till 

 Norröns bygdegårdsförening 

 Kultur- och fritidsförvaltningen: ekonomiadministration  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  30 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-67 

§ 31. Utredningsuppdrag effektivt nyttjande av anläggningar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se över nyttjandet av de 

anläggningar nämnden förfogar över, samt att ta fram förslag på reviderade öppettider för att 

nå fler målgrupper. I detta kan dagtid vardag föreslås vara stängd i utbyte mot kvällar och 

helgtider. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens anläggningar har i dagsläget öppettider som behöver ses över för att 

verksamheten ska vara öppen för fler målgrupper. Öppettider på kvällar och helger 

efterfrågas.  

Målsättningen är att ett eller flera förslag på förändring tas fram och redovisas för nämnd 

innan sommaren.  

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  31 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-19 

§ 32. Information om ekonomiuppföljning  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen 

 

Ärendebeskrivning 

En övergripande information om det ekonomiska läget. Eftersom det är tidigt på året kan 

ingen detaljerad information lämnas.  

Beslutsunderlag 

Presentation 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm Föredrar ärendet. 

 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  32 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-21 

§ 33. Information från kultur- och fritidsförvaltningen  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnades 

information om:  

 På grund av corona/covid-19 är i princip alla externa evenemang inställda och 

förvaltningen gör riskbedömning för sina evenemang.  

 Undersöker möjligheter till kulturaktiviteter som inte riskerar smittspridning.  

 Lovplaneringen fortsätter enligt plan i nuläget men detta kan ändras.  

 Biblioteken har många besökare varav en del främst behöver en mötesplats.  

 Förfrågningar om särskilda öppettider för riskgrupper har hanterats som så att det 

nekas eftersom riskgrupperna avråds från sociala kontakter.  

 Många i riskgrupper har bett att få frysa sina gymkort, förvaltningen arbetar med 

frågan men preliminärt är beskedet att man får frysa det en gång per kalenderår för 

maximalt tre månader.  

 Ungdomarnas fritidsaktiviteter fortgår som normalt.  

 Fritidsgården/-verksamheten Brunnen är inställt tills vidare på grund av att det riktar 

sig till personer som till del ingår i riskgrupp.  

 Kartläggning pågår av vilka i förvaltningens personal som har vårderfarenhet/-

kompetens. Personal från verksamhet som stängs kan förflyttas och förhandlingarna 

sköts av HR.  

 Personalläget och sjukfrånvaro samt VAB.  

 Islandshästarnas tölt-evenemang i ishallen i Gimo gick bra med 60 tävlande hästar och 

många åskådare.  

 Med anledning av covid-19: nämnder och utskott är beslutsföra med hälften av 

ledamöterna. Fullmäktige kommer få ett förslag att ändra i reglementet för att kunna 

ha deltagande på distans, vilket gör att beslutande kan delta på distans.  

 Tillväxtgalan, som skulle ha ägt rum den 15 maj, skjuts upp. Innan den 1 augusti ska 

beslut fattas om huruvida galan kan genomföras under hösten istället.  

 Coronakrisen påverkar kommunens företag hårt. Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

har förstärkt näringslivskontoret under krisen sedan den 23 mars. 

 Alla vårens Skapande skola-aktiviteter är uppskjutna till hösten. Skapande förskola är 

inställt och omvandlad till ett digitalt material. Kultur i vården-insatser för gruppen 

äldre är uppskjutna på obestämd tid. 

 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  33 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm, Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson och Kulturstrateg 

Peter Källman föredrar ärendet. 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  34 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-35 

§ 34. Anmälningsärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Beslut från Länsstyrelsen i Uppsala län om tillstånd till ingrepp i anslutning till 

fornlämningarna RAÄ 140:1 och 141:1, Hökhuvuds socken, fastigheten Hökhuvud 

4:6, Östhammars kommun 

b) Beslut om insatser för ungas välmående: projekt dans utan krav, Alunda ungdomsgård 

och projekt mobil ungdomsgård. Finansiering med integrationsmedel.  

c) Enkätsvar riksidrottsförbundets kommunundersökning 2020.  

d) Redovisning av evenemangsstöd, Roslagen swing and sweet, Jazz 4an. 

e) Kostnadsreglering bygglovsavgift (beslutet fattat strax innan övergång från KS till 

KFN, rapporteras som delegationsbeslut till KS). 

f) Beslut från Länsstyrelsen Stockholm om statsbidrag Finskt förvaltningsområde. 

g) Redovisning av evenemangsstöd, Roslagen swing and sweet, Storstans street band. 

h) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 52/2020: Fördelning av integrationsmedel 

i) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 53/2020: Beslut om bidrag inom 

integrationsområdet till Sanda Bygdegård 

j) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2020: Information från 

Stiftelsen Österbybruks Herrgård 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  35 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-36 

§ 35. Delegationsbeslut 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beslut om bidrag Elin Dahm 2020-01-23 KFN-2020-25 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  36 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2020-24 

§ 36. Svar på medborgarmotion om badplats på Marinvägen i 

Östhammar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarmotionen om 

badplats på Marinvägen i Östhammar med hänvisning till gällande anläggningsarrende och 

kultur- och fritidsnämndens anläggnings- och lokalförsörjningsplan.  

Ärendebeskrivning 

Medborgarmotionen ”Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats” har uppnått 

namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i kommunen (via kommunens webbplats och 

separata listor). 

Bryggan vid Marinvägen ingår i anläggningsarrende båthamn mellan Östhammar kommun 

och Östhammars Segelsällskap. Arrendeavtalet är beslutat i kommunfullmäktige 2018-03-27 

och gäller till 2043-12-31. 

I Östhammars kommuns Anläggnings- och lokalförsörjningsplan står ”Kommunens 

grundläggande behov av bad är mycket väl tillgodosett med nuvarande antal bad och 

ytterligare behov av kommunala bad finns ej”.  

I medborgarmotionen står ”Eftersom Krutudden inte längre är att betrakta som en godtagbar 

badplats…” Krutudden är ett av befintliga friluftsbad på kommunens mark. Drift- och 

underhållsplan för kvalitetssäkrad standard håller på att tas fram. 

Ärendet har handlagts av tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 

tillsammans.  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-14, § 20, om hantering av ärendet: 

medborgarmotionen ska beredas av kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Beslut 

ska fattas i kommunfullmäktige. Ärendet bör behandlas på fullmäktiges sammanträde  

2020-06-09. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarmotionen finns på kommunens webbplats 

 Anläggnings- och lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars 

kommun för perioden 2019 till och med 2026, Bilaga 1, KFN § 34/2019 

 Anläggningsarrende båthamn. 

 

Beslutet skickas till 

 Medborgarmotionären 

 Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sidan medborgarmotion 

 Tekniska förvaltningen 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/gor-marinvagen-i-osthammar-till-kommunal-badplats/


 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-04-02  37 (37) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Dnr KFN-2020-72 

§ 37. Ansökan om startbidrag från Bärby Islandshästryttare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Bärby Islandshästryttares ansökan om startbidrag. 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan gällande anslutning till riksorganisation. 

 

Ärendebeskrivning 

Startbidrag utbetalas till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. 

Organisation ska kunna uppvisa intyg om tillhörighet till riksorganisation. För annan förening 

gäller att dess verksamhet ska godkännas av kultur– och fritidsnämnden.  

Föreningen har som ändamål att främja ridning med särskild inriktning mot 

islandshästverksamhet. Vid ansökningstillfället har föreningen 34 bidragsberättigade 

medlemmar. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om startbidrag 

Bidragsnormer via kommunens webbplats  

Dagens sammanträde 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Bärby Islandshästryttare 

 

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/regler/bidragsnormer.pdf

