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§ 63. Val av justerare 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Tony Strand (SD) till att justera dagens protokoll.  
 
 
 
 

§ 64. Fastställande av föredragningslista  
Beslut 
Ärende Friluftspolitisk plan läggs till föredragningslistan (§74). 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan med ovanstående tillägg. 
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    Dnr KFN-2021-137 

§ 65. Bygdegårdar och samlingslokaler – investeringsstöd, 
bidragskriterier och riktlinjer 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden ställer sig bakom förslagen att: 
Utse följande samlingslokaler i Östhammars kommun (bilaga 1) 
 
För de bygdegårdar och samlingslokaler som ansöker om investeringsstöd hos Boverket och 
söker delfinansiering hos Östhammars kommun gäller Boverkets kriterier samt av 
Östhammars kommun föreslagna riktlinjer (bilaga 2) 
 
Föreslå kommunstyrelsen att avsätta medel varje år som delfinansiering under en period av 4 
år att gälla fr o m 1 december 2022 – 1 december 2025.  
 

Ärendebeskrivning 
I Östhammars kommun finns 16 bygdegårdar listade i Bygdegårdarnas Riksförbunds register.  
Dessa är fördelade över hela kommunen och har lite olika förutsättningar, infrastruktur och 
verksamhet. De fyller alla en viktig roll i sina respektive bygder, både som samlingsplats och 
resurs för skapande av lokal utveckling och attraktivitet. Alla bygdegårdar är dock inte med i 
Bygdegårdarnas Riksförbund och därtill finns ett antal hembygdsföreningar och Folkets Hus 
föreningar med lokaler som fyller liknande behov. Flera gånger per år inkommer ansökningar 
om kommunalt stöd kring finansiering av rena fastighetsförbättringar och renoveringar.  
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stötta aktivitet, inte fastighet. Dock 
problematiseras frågan av att bygdegårdarna för att t ex får stöd av boverket måste ha ett 
beviljat kommunalt stöd. För att få en tydligare bild av hur situationen är för kommunens 
bygdegårdar har bifogad utredning genomförts.  

Vad är allmänna samlingslokaler? 

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs eller disponeras av ideella 
organisationer och som utnyttjas allsidigt. De ska vara lättillgängliga för föreningslivet och 
verksamheter som till exempel möten, sammankomster, studieverksamhet, kulturarrangemang 
och fritidsaktiviteter. Exempel på allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT-NTO:s 
lokaler, Folkets hus och andra föreningsdrivna lokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör 
viktiga mötesplatser både på landsbygden och i städerna. 

Kartläggning  

För att på bästa möjliga vis ta vara på den resurs som dessa samlingslokaler utgör har 
Östhammars kommun tagit reda på vilka investeringsbehov och framtidsplaner som finns, 
kopplat till verksamheten. Detta bland annat mot bakgrund av en ökad efterfrågan på 
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kommunalt investeringsstöd från målgruppen, vilket är en förutsättning för att kunna ta del av 
Boverkets stöd till samlingslokaler.  
För att sätta investeringsbehov och framtidsplaner i ett sammanhang har även några korta 
frågor ställts om den befintliga verksamheten, såsom antalet medlemmar i föreningen, 
befintlig verksamhet samt förekomsten av offentliga evenemang och uthyrning.  
Kartläggningen genomfördes under maj-juni 2020 genom en mailenkät till berörda 
föreningar, utformad respektive identifierade i samråd med Östhammars kommun.  

Investeringsbehov 

Av 25 tillfrågade föreningar med samlingslokal har svar inkommit från 14. Av dessa redogör 
nio för investeringsbehov till en summa om över 6 miljoner kronor. Merparten, ca 3,7 
miljoner kronor, berör exteriöra arbeten på tak, fasad, fönster eller veranda. Omkring 1,7 
miljoner kronor berör åtgärder inom värme, vatten eller sanitet medan ca 450 000 kronor 
berör interiör renovering och drygt 220 000 utrustning såsom bord och stolar, ljud- och 
ljusanläggning, fiberanslutning eller gräsklippare.  
Till övervägande del handlar behoven om åtgärder som får klassificeras som löpande 
underhåll. En mindre del handlar om investeringar till grund för en utveckling av 
verksamheten. Detta innebär att finansiering genom Boverkets investeringsbidrag eller 
Föreningslyftet i många fall inte är möjligt, medan Upplandsbygd LLU i princip inte tilldelar 
medel för investeringar i samlingslokaler. Kvarstår då kommunens bidrag samt C-G Beck-
Friis stiftelse, som dock har begränsade medel.  
Vid en generös tolkning av Boverkets riktlinjer kan upp till en tredjedel vara stödberättigade 
kostnader, eller ca 2,2 miljoner kronor. Kravet på kommunal medfinansiering om minst 30 
procent skulle då innebära 660 000 kronor för kommunens vidkommande. I realiteten torde 
det dock handla om högst en halv miljon kronor, då stödpotentialen knappast kommer att 
sökas eller realiseras fullt ut. 

Vad kan en organisation få bidrag till från Boverket? 

Investeringsbidraget kan sökas för: 

 åtgärder som höjer lokalens standard 
 nybyggnad, ombyggnad och inköp av en allmän samlingslokal 
 vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel 

uppvärmningssystem eller avloppshantering 
 åtgärder som förbättrar tillgängligheten för personer med en fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning exempel på sådana åtgärder är:  
1. installation av hörselslinga och akustikplattor 
2. anpassning av hygienutrymme och dörrpassager 
3. kontrast- och varningsmarkeringar för synskadade 
4. hjälpmedel som underlättar orienteringen i lokalen, exempelvis Pictogram 
5. installation av ramp, lyftplatta eller hiss 

parkeringsplats för rörelsehindrad. 
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Däremot ges inte bidrag för upprustning och reparationer som bedöms tillhöra det löpande 
underhållet av lokalen. 

Hur stort är bidraget? 

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För 
tillgänglighetsskapande åtgärder kan bidrag lämnas till hela kostnaden, upp till högst 300 000 
kronor per lokal. 
För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller 
standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med 
minst 30 procent av den godkända kostnaden.  
Detta gäller inte ansökningar om investeringsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder upp 
till 300 000 kronor. 
Ansökan till Boverket kan göras en gång/år, (1 oktober – 1 december). 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Utsedda samlingslokaler i Östhammars kommun 
Bilaga 2 – Östhammars kommuns riktlinjer för de bygdegårdar och samlingslokaler som 
ansöker om investeringsstöd hos Boverket och söker delfinansiering hos Östhammars 
kommun. 
Bilaga 3 - Kartläggning av bygdegårdar och samlingslokaler – Investeringsbehov 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef Ulf Andersson 
Verksamhetschef Elin Dahm 
Utvecklingsledare Peter Jansson  
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd 
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    Dnr KFN-2021-125 

§ 66. Ändring i delegationsordning med anledning av översyn av 
beslutsattestanter, ansvarsområden och 
beloppsbegränsningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden delegerar till kommundirektör att utse namngivna personer till 
attestanter inom nämndens ansvarsområde. Kommundirektör ges möjlighet att vidaredelegera 
till sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs i 
kommunstyrelsens/nämndens delegationsordning.  
Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en aktuell förteckning över beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns upprättad. Förteckningen skall finnas i 
ekonomisystemet och kunna delges nämnden på begäran. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens attestreglemente antogs av kommunfullmäktige 2014-11-11 att gälla från 2015-
01-01. Attestreglementet regler hur kommunen hanterar ekonomiska transaktioner inklusive 
interna bokföringsposter, finansförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 
att förvalta. 
Attestreglementet anger att varje nämnd utser personer med rätt att beslutsattestera och 
beställningsattestera eller vara ersättare för dessa. Attesträtten skall knytas till ett 
ansvarsområde med angivande av eventuella begränsningar. Nämnden kan delegera till 
tjänsteman att utse namngivna personer till attestanter. 
Med anledning av omorganisationen av kommunens tjänstemannaorganisation 2021 görs nu 
en översyn av beslutsattestanter, ansvarsområden och beloppsgränser för ekonomiska 
transaktioner.  Syftet med översynen är att säkerställa att beslutsattestanterna har efter 
omorganisationen gällande ansvarsområden. En översyn av beloppsgränser görs så att likande 
chefsroller kommer att ha samma beloppsbegränsning. Vissa roller kommer, utifrån 
ansvarsområde, få högre eller lägre beloppsgränser än tidigare. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna delegerar till kommundirektör att 
utse namngivna personer till attestanter. Kommundirektör ges möjlighet att vidaredelegera till 
sektorchefer att utse namngivna attestanter. Ändringen införs i kommunstyrelsens/nämndens 
delegationsordning. (Bilaga) 
Verksamhetsstöd ekonomi ansvarar för att en aktuell förteckning över beslutsattestanter, 
ansvarsområden och beloppsbegränsningar finns upprättad. Förteckningen finns i 
ekonomisystemet och kan delges kommunstyrelsen och nämnderna på begäran. 
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Ändring 

Nr Ärende Nuvarande delegat Förslag till ny delegat 

 Fastställande av 
förteckning över 
beslutsattestanter och 
ersättare inom Kultur- och 
fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

Verksamhetschef 
Attraktiv kommun 
Ersättare: 
kommundirektör 

Kommundirektör, med 
rätt att vidaredelegera 

 

Beslutsunderlag 
Attestreglemente 2014-11-01 
Delegationsordning 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstöd ekonomi 
Nämndsekreterare 
  

https://ines.osthammar.se/globalassets/dokument/information/vs-ekonomi-information/attestreglemente-och-tillampningsanvisningar-broschyr.pdf


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  9 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

    Dnr KFN-2021-126 

§ 67. Sammanträdesdagar kultur- och fritidsnämnden och 
utskottet 2022 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar 2022 för nämnden och dess 
arbetsutskott i enlighet med förslaget nedan. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00. 
 

KFNAU KFN 

3 februari 17 februari 

17 mars 24 mars 

19 maj 2 juni 

 30 juni 
verksamhetsplaneringsdag 

22 september 6 oktober 

27 oktober 10 november 

1 december 15 december 

 
Sammanträde mellan arbetsutskotten i kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden: 5 maj och 20 oktober. 
 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till sammanträdesdagar har tagits fram gemensamt för samtliga nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En del i detta är de hållpunkter som kommer 
föreslås för olika steg i budgetprocessen och redovisning av kommunens ekonomi. Utöver det 
baseras förslaget på det antal sammanträden som nämnden brukar ha. Sammanträdena ligger 
likt tidigare år på torsdagar. En förändring från föregående är att nämnden återgår till 
sammanträden två veckor efter arbetsutskottet. Om kommunstyrelsen i sin behandling av 
ärendet ändrar något som gör att nämndens arbete påverkas kommer sammanträdesdagarna 
lyftas på nytt. Planerade ärenden är en preliminär planering. 

Beslutsunderlag 
Årshjul KFN 2022 
 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
Sektorsamordnare Kersti Ingemarsson för mötesbokning och webbpublicering  
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    Dnr KFN-2021-106 
    Dnr KFN-2021-133 

§ 68. Information om medel till Dans utan krav (DUK) 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 
Attraktiv kommun får i uppdrag att ta fram rutiner för redovisning av hälsoutvecklingens 
budget. 

Ärendebeskrivning 
DUK är ett projekt som drivs av Kulturskolan där hälsoutvecklaren suttit med i styrgruppen 
sedan 2019. Aktiviteten som från början var tänkt att drivas av dåvarande Kultur- och 
fritidsförvaltningen är riktad till tjejer i årskurs 6-9 i Östhammars kommun med lättare 
psykisk ohälsa. Detta är personer som faller mellan stolarna i hälsovården varför projektet valt 
att fokusera på dem. DUK benämns ibland Dans för hälsa, konceptet är grundat i forskning 
och genomförs runt om i Sverige. De allra svagaste i samhället är ofta svårast att nå. Därför är 
också aktiviteter riktade till dem ofta kostsamma utslaget per person. Förutom 
personalkostnader är transport och resor en stor utgiftspost (se sammanfattning av 
verksamhetsberättelse).  
Sedan 2019 sitter hälsoutvecklare med i styrgruppen för DUK. 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av verksamhetsberättelse 2020 och VT 2021. 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-09-30, § 50. Arbetsutskottet återremitterar 
ärendet och ger förvaltningens hälsostrateg i uppdrag att återkomma till nästa arbetsutskott 
2021-11-04 för att ge en tydligare ekonomisk beskrivning och ett tydliggörande av tidigare 
beslut. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Enhetschef fritid Daniel Andersson 
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    Dnr KFN-2021-76 
   Dnr KFN-2021-134 

§ 69. Beslut om verksamhetsbidrag till kvinnojouren Freja för 
2021  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kvinnojouren Freja beviljas sökt verksamhetsbidrag 
med 90 000 kr (70 000 kr) avseende fasta kostnader för jourtelefon via SOS alarm och rörliga 
självkostnader för enklare personlig och juridisk rådgivning. 
 
Attraktiv kommun får i uppdrag att arbeta fram en modell på redovisningskrav vilket 
presenteras på första sammanträdet 2022. 

Ärendebeskrivning 

Freja arbetar med att hjälpa och ta emot kvinnor och barn i krissituationer och tillhandahåller 
skyddat boende. Övriga stödinsatser: Rådgivande samtalsstöd, kontakt med myndigheter och 
annat praktiskt stöd. 
År 1984 startade Freja sin verksamhet i Östhammars kommun. De arbetar främst med den 
egna kommunen som upptagningsområde men tar även emot hjälpsökande från hela landet. 
Ansökan avser 

 Fasta kostnader för jourtelefon 
 Rörliga självkostnader för enklare juridisk rådgivning 
 Övriga ideella kostnader för jourtillgänglighet och samverkan med myndigheter och 

andra samhällsaktörer 
 Stöd till och samarbete med mansjouren Frej 

Bedömningen av ansökan har gjorts enligt riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar 
om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter, bilaga 1, KFN § 
41/2020.  

Beslutsunderlag 
Ansökan verksamhetsstöd (KFN-2021-76) 
Bilagor till ansökan (KFN-2021-76) 
Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt 
kostnadstäckning för taxor och avgifter (Bilaga 1 KFN 2020-05-28 § 41) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Verksamhet attraktiv kommun: Elin Dahm, Daniel Andersson 
Kvinnojouren Freja:   
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    Dnr KFN-2021-127 

§ 70. Hyror och avgifter 2022 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunfullmäktige att fastställa hyror och avgifter 
(bilaga 3). 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de 
anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till 
evenemang. Kommunfullmäktige sammanträder 2021-12-14. 
 
Ärendets behandling 

Utgick på arbetsutskottet 2021-11-04 och behandlas på extra arbetsutskott 2021-11-11, kl 
07.45 

Beslutsunderlag 
Underlag presenterades på sammanträdet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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    Dnr KFN-2021-10 

§ 71. Information från kommunförvaltningen 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten. Bland annat information om fastighetsfrågor.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef Elin Dahm informerar om ”alla läser projektet”, Kultur- och lovvecka pågår 
där bla pyssel med barn har varit väldigt uppskatta samt arbetet med Mineralmuseet  
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    Dnr KFN-2021-3 

§ 72. Investerings- och utrustningsbidrag hösten 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar investerings- och utrustningsbidrag (bilaga 4). 
 
Ärendebeskrivning 
Investerings och utrustningsbidrag kan sökas enligt KFN föreningsbidragsnormer 2 gånger 
per år. Årsbudget är 250 000 kr, vid vårens utlysning fördelades 72 000 kr, återstående medel 
178 000 kr. 7 föreningar har inkommit med ansökningar vid höstens utlysning. KFN ska 
besluta om bidragen. Sammanställning presenteras som arbetsmaterial till KFNAU  

Beslutsunderlag 
Sammanställning av ansökningar, arbetsmaterial 
Ansökningar KFN-2021-3-12 – KFN-2021-3-18 
Bidragsnormer Föreningsbidrag - Östhammars kommun (osthammar.se) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar 
Åsa Grandelius 

 
  

https://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/foreningsstod/?step=6


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  15 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

    Dnr KFN-2021-10 

§ 73.  Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden:  

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2021-06-15 § 93: Fastställande av budget 

2022 och flerårsplan 2023 – 2025,drift- och investeringsbudget inkl. bilagor (KS-

2021-79) 

2. Lokalt aktivitetsstöd våren 2021, sammanställning (KFN-2021-113) 

3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-26 § 254: Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2022 (KS-2021-673) 

4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-10-26 § 255: Ändring i 

kommunstyrelsens delegationsordning med anledning av översyn av beslutsattestanter, 

ansvarsområden och beloppsbegränsningar (KS-2021-667) 

Beslutsunderlag 
Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-11  16 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

   Dnr KFN-2020-127 

§ 74. Friluftspolitisk plan 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens godkänner förslaget och föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa friluftspolitisk plan (bilaga 5). 

Ärendebeskrivning 
Mindre justeringar har utförts i dokumentet; namngivna tjänstemän har ersatts av ansvarig roll 
och verksamhet samt figur över nämndprocess har utgått. Anledningen till att handlingen 
hanteras i Kultur- och fritidsnämnden igen beror på ett formaliafel vid tidigare handläggning. 

Beslutsunderlag 
Friluftspolitisk plan 2022-2023 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Hälsostrateg Peter Bender föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Hälsostrateg Peter Bender 

 
 



Datum  Dnr       Sid 

2021-05-28 1 (1) 

Kommunförvaltningen 
Stefan Edelsvärd 

Postadress  Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 03-212000-0290-01    233-1361 
Fakturaadress 742 21 Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.t. No Plusgiro 
Box 106  www.osthammar.se kommunen@osthammar.se SE-212000-0290 1 31 70-6 
742 21 Östhammar 

Bilaga 1 

Förslag till samlingslokaler i Östhammars kommun som kan ansöka 
om investeringsbidrag hos Boverket och kommunal medfinansiering 
hos Östhammars kommun i enlighet med fastslagna riktlinjer 

Röd  – tas bort som tidigare utsedd samlingslokal 

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör utses som ny samlingslokal 

1. Andersbo BGF
2. Dannemora JUF BGF
3. Ekeby BGF
4. Granhälla BGF
5. Gräsö Norra BGF
6. Hargshamns Folkets Husförening
7. Hökhuvuds BGF
8. Kelinge BGF
9. Morkarla BGF
10. Norröns BGF Norrögården Sund
11. Ramhälls BGF
12. Sanda BGF
13. Söderögårdens BGF
14. Österby Folkets Hus och Parkförening
15. Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör

Gimo IF Idrottsgården 
Norrskedika IF 
Öregrunds BGF Societetshuset 
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Postadress  Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro 

Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 03-212000-0290-01 233-1361 

Fakturaadress 742 21 Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.t. No Plusgiro 

Box 106  www.osthammar.se kommunen@osthammar.se SE-212000-0290 1 31 70-6 

742 21 Östhammar 

Bilaga 2 

Riktlinjer för kommunal 
medfinansiering avseende 
Boverkets investeringsbidrag till 
allmänna samlingslokaler  

Faställt av Östhammars kommun xxxxx 
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Kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag 
till allmänna samlingslokaler  
 
Vilka kan söka stödet?  
 
Kommunen följer de föreskrifter som Boverket fastställt för investeringsbidraget till allmänna 
samlingslokaler. För att beviljas stöd måste den sökande organisationen: 
 
• vara utsedd samlingslokal i Östhammars kommun,  
• ha ett eget organisationsnummer  
• ha ett plus- eller bankgironummer i organisationens namn   
• vara skuldfri hos kommunen 
 
 
Stödets utformning  
Boverkets investeringsbidrag kan ges till köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande 
reparation av allmän samlingslokal. För att en sökande organisation ska kunna beviljas bidraget enligt 
ovan nämnda syften krävs en kommunal medfinansiering med minst 30 procent av den av Boverket 
godkända projektkostnaden.  
 
Stödet avser kommunal medfinansiering och syftar till att möjliggöra organisationers ansökan till 
Boverket.  
 
Ansökan  
Stödet söks på särskild blankett. Ansökan ska vara kultur-och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 
november. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Till ansökan om kommunal medfinansiering ska 
sökande bifoga ifyllda ansökningshandlingar till Boverket.  
 
Beslut  
Beslut om medfinansiering fattas av kommunstyrelsen. Det kommunala stödet betalas ut när Boverket 
godkänt slutredovisningen av det aktuella projektet och fastställt slutligt investeringsbidrag.  
 
Redovisning  
Redovisning av beviljat stöd krävs inte då stödet betalas ut efter av Boverket godkänd slutredovisning.  
 
Marknadsföring  
I marknadsföring av verksamheten ska det framgå att den sker med stöd från Östhammars kommun 
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2021 KFN § 47/2019

Berättigad till föreningspris är allmännyttiga ideella föreningar i 
Östhammars kommun för verksamhet/träning

Idrottsanläggningar
Lokalhyra hel hall + Försåkersvallen
Sporthallar (Gimo, Alunda, Östhammar, Öregrund, Österbybruk) 
och Frösåkersvallen
Berättigad till föreningspris /tim 143
Match, tävling, evenemang /tim 231
Övriga hyresgäster /tim 462

Lokalhyra halv sporthall och mindre hallar
Olandshallen B-hall Alunda, G.a hallen i Österbybruk, Sven Persson hallen Öregrund
Kristinelundsskolan Östhammar, Hargshamns gymnastiksal, Gräsö gymnastiksal
Räddningstjänsten Östhammar, Gruppträningslokal Gimo och Östhammar
Berättigad till föreningspris /tim 82
Match, tävling, evenemang /tim 138
Övriga hyresgäster /tim 231

Övernattning/Arrangemang dygn
Stor idrottshall /dygn 1 569
Övriga lokaler /dygn 1 046

Lokalhyra ishallar
Gimo och Östhammar
Berättigad till föreningspris /tim 143
Match, tävling, evenemang /tim 231
Övriga hyresgäster /tim 1 359
Evenemang utan is /dygn 2 092
Omkostnad debiteras hyresgästen till självkostnadspris (t.ex. borttagning av sarg).

Lokalhyra simhall
Berättigad till föreningspris 
Gimo, Österbybruk, Alundabadet
/bana /tim 46
Undervisningsbassäng /tim 143
Match, tävling, evenemang /tim 446
Övriga hyresgäster
Gimo, Österbybruk, Alundabadet
/bana /tim 200
Stora bassängen /hel /tim 994
Undervisningsbassäng /tim 523
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Kultur- och fritidsnämnden
Hyror och avgifter 2020
Badavgifter
Alundabadet, Gimo, Österbybruk och Östhammar

Vuxen
Bad /gång 56
Rabattkort /12 ggr 554
Årskort /år 1 050

Ungdom/pensionär
Bad /gång 31
Rabattkort /12 ggr 308
Årskort /år 677
Barn under 7år i betalande vuxens sällskap /gång 0

Bastu /gång 31
Rabattkort /12 ggr 308

Alundabadet
Säsongskort, vuxna 472
Säsongskort, skolungdom/pensionär 354
Säsongskort, familj 764

Gym/Friskvårdsrum
Gimo och Östhammar

Vuxen
/gång /gång 113
Träningskort, månad /månad 549
Träningskort, halvår /halvår 2 236
Träningskort, år /år 3 261
Autogiro löpande minst 1 år /månad 272

Ungdom/pensionär
/gång /gång 81
Träningskort, månad /månad 441
Träningskort, halvår /halvår 1 790
Träningskort, år /år 2 646
Autogiro löpande minst 1 år * /år 221
Träningskort år/halvår = gym, bad och bastu
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2020
Öregrund

Vuxen
/gång /gång 77
Träningskort, månad /månad 405
Träningskort, halvår /halvår 1 210
Träningskort, år /år 1 579
Autogiro löpande minst 1 år * /år 130

Ungdom/pensionär
/gång /gång 62
Träningskort, månad /månad 323
Träningskort, halvår /halvår 1 015
Träningskort, år /år 1 395
Autogiro löpande minst 1 år * /år 115

Österbybruk
Vuxen

/gång /gång 82
Träningskort, månad /månad 441
Träningskort, halvår /halvår 1 790
Träningskort, år /år 2 646
Autogiro löpande minst 1 år * /månad 220

Ungdom/pensionär
/gång /gång 67
Träningskort, månad /månad 339
Träningskort, halvår /halvår 1 390
Träningskort, år /år 2 092
Autogiro löpande minst 1 år * /månad 175
Träningskort år = gym, bad och bastu
Års- och halvårskort köpta i Gimo och Östhammar gäller i alla 
kommunens simanläggningar och gym

Lokaluthyrning
Övrig verksamhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler

/timme 62
Övriga hyresgäster /timme 103
Sven Persson hallen Öregrund
Föreningar /timme 82
Match/Tävling /timme 138
Privat/Företag/Extern förening /timme 231
Tillställning /dygn 1 569

Föreningar /tillfälle 0
Privatpersoner /tillfälle 103
Företag /tillfälle 308
Entréavgifter
Kultur- och idrottsevenemang Delegation Kultur- och fritidschef

Unkan ungdomsgård Österbybruk, 

Rådhussalen, Öregrund
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2020

Storbrunn, Östhammar
Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3
Kommunens elever
(elevuppspel, 
kulturskolan etc.)

Kommunens föreningar, 
studieförbund, enskilda 
samt kommunens 
förvaltningar och 
verksamheter

Övriga såsom
företag och myndigheter

BIOSALONG
Vardag
Heldag 08.00-17.00 600 kr 1 200 kr 4 500 kr
För- eller eftermiddag 300 kr 600 kr 2 400 kr
Kväll 17.00-22.00 300 kr 600 kr 2 400 kr
Tid utöver dessa
blocktider + 125 kr/tim + 245 kr/tim + 610 kr/tim
Helg
4 timmar 600 kr 1 000 kr 2 400 kr
8 tim mellan 10-22 1 200 kr 1 800 kr 4 500 kr
Tid utöver 8 timmar
(högst 2 timmar) + 185 kr/tim + 305 kr/tim + 610 kr/tim
Tekniker eller teknisk hjälp behovsprövas och kostnader för teknik och tekniker kan tillkomma

STORA ATELJÉN
Heldag 08.00-17.00 Kostnadsfritt Kostnadsfritt 1 500 kr
För- eller eftermiddag Kostnadsfritt Kostnadsfritt 850 kr
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Investerings- och utrustningsbidrag hösten 2021 
Förening Projekt Projektbudget Ansökan 50% Fördelning Kommentar

Roslagens Träningsverk
Ombyggnad av lokal gruppträning för 
alla 1 300 000 400 000 200 000 50 000 Skapar ny tillgänglig aktivitesyta

Gimo IF
Reparation, uppgradering av 
belysningen vid konstgräsplanen 100 000 50 000 50 000 50 000 Kommunens enda konstgräsplan

Hargshamns 
Folketshusförening

Installation och utbildning av 
hjärtstartare 28 000 28 000 14 000
Luftvärmepump till Sjömansgården 30 000 30 000 15 000 15 000 Ökar tillgängligheten 
Snöslunga till Folkets hus 16 000 8 000 8 000 8 000 Ökar tillgängligheten för 
Ny utrymningsdörr till Folkets hus 15 000 15 000 7 500

RSMH Vallonerna Grillkåta vid Gimodammen 100 000 20 078 10 039 10 200 Allmännyttig friluftsanläggning

Östhammars SK Skidor Eluttag och belysning i skotergarage 19 375 19 375 9 688 10 000

Underlättar föreningens arbete med 
allmänhetens skidspår

Östhammars SK Fotboll
Läktare med tak och 
speakerutrymme 110 000 100 000 50 000 20 000 Viss ökad tillgänglighet till anläggningen

Frösåkers Ryttare Byte till LED-belysning på ridbanan 29 435 29 435 14 717 14 800 Ökar tillgängligheten för verksamhet

Summa: 1 747 810 699 888 378 944 178 000 kr
Årsbudget 250 000 kr, vårens tilldelning 72 000 kr. 
Budget höst 178 000 kr

Bilaga 4, KFN § 72/2021 
Sidan 1 av 1



Antaget av Instans 
Antaget Datum och § 
Ersätter tidigare version Instansförkortning, datum och § 
Gäller för KS, nämnder, bolag/koncernen 
Dokumentansvarig Roll 

Plan för 
friluftslivet 

2022-2023 
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Inledning 
Friluftslivet i Östhammars kommun ska vara tillgängligt för alla. Att vistas i naturen främjar 
hälsa och välmående och ett rikt friluftsliv främjar såväl folkhälsa som biologisk mångfald. 
Ett rikt och tillgängligt friluftsliv skapar både en attraktiv boendemiljö och attraktiva 
besöksmål.  

Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder och verksamheter och det finns därför ett 
behov av en gemensam plan för arbetet. Plan för friluftslivet kommer fungera som ett tillägg 
till Översiktsplanen och är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom 
Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv.  

Plan för friluftslivet innehåller de fokusområden som kommunens nämnder och verksamheter 
i samverkan valt att prioritera. Friluftsplanen består av en tvåårig tidplan med åtgärder och 
ansvarsfördelning.  

Syftet med plan för friluftslivet i Östhammars kommun är att främja hälsa och välmående 
och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra 
friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Målets mäts med en rankinglista från 
Naturvårdsverket och genom aktiviteter i åtgärdsplanen.  

Friluftsliv i Östhammars kommun 
Plan för friluftslivet använder Naturvårdsverkets definition för friluftsliv: ”Friluftsliv är 
vistelse utomhus i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse 
utan krav på tävling.”  

Östhammars Kommun har med sina 400 mil av strandlinjer och mångfald av öar gott om 
platser för friluftsliv vid både sjö och skog. Inom kommunen finns 40 naturreservat och 13 
friluftsbad. Östhammars Kommun har i samverkan med Upplandsstiftelsen iordningställt sju 
smultronställen, som är utflyktsmål med höga natur- och kulturvärden. Inom kommunen finns 
10 kilometer kommunala elljusspår och flertal vandringsleder. Vikingaleden och 
Upplandsleden är två långa vandringsleder som går genom kommunen. Här finns även ett 
flertal kortare vandringsleder som exempelvis Harvikaleden och Vallonstigen. Spritt över 
kommunen finns 35 lekplatser och 55 allmänna grillplatser varav 13 är belagda med 
vindskydd och eller mullekojor. Dessa platser är viktiga för att boende och besökare ska 
kunna ta del av naturens hälsofrämjande effekter i sin boende- och vardagsmiljö. 

Naturvårdsverket lyfter att det finns flera olika naturområden som är viktiga för friluftslivet. 
Under 2021 genomfördes en inventering och en klassificering av dessa naturområden i 
Östhammars kommun. Följande naturområden identifierades som viktiga för friluftslivet i 
kommunen: 
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 Bostadsnära lek- och rekreationsområden, som är park och/eller natur för lek- och 
rekreation som finns inom gångavstånd från bostad, skola, förskola eller äldreboende. 

 Tätortsnära natur, som omfattas av natur-och skogsområden inom 3 km från 
bebyggelse. 

 Tätortsnära friluftsområden, vilket innebär större naturområden som är iordningställda 
för friluftsliv och som finns på gång- och cykelavstånd från bebyggelse.  

 Långa leder för vandring, cykling, paddling eller ridning.  

Följande geografiska områden identifierades ha stor utvecklingspotential: Alundas tätortsnära 
natur.  

Statistik från Naturvårdsverket visar att utövandet av friluftsliv i Sverige ser ungefär likadant 
ut som tidigare år men att det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. Vissa 
upplevda hinder var tidsbrist, avsaknad av någon att utöva friluftsliv med och brist på 
lämpliga platser. De tio friluftslivsmålen handlar om att genomföra åtgärder så att 
förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras. Särskilt mål nio, friluftsliv för god 
folkhälsa, handlar om att skapa förutsättningar för människor att på lika villkor vistas i 
naturen. 

Naturvårdsverket beskriver att arbetet för friluftslivet knyter an till såväl de miljömässiga, 
sociala som ekonomiska målen i arbetet för en hållbar utveckling. Plan för friluftslivet i 
Östhammars kommun lyfter särskilt fram fem av de 17 globala målen ur Agenda 2030: 

Mål 3  God hälsa och välbefinnande  
Mål 10 Minska ojämlikheter mellan och inom olika länder  
Mål 11 Hållbara städer och samhällen  
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald  

Plan för friluftsliv i Östhammars kommun 
Plan för friluftslivet är ett styrande dokument för kommunens samtliga nämnder, sektorer och 
verksamheter. Planen beslutas av kommunfullmäktige och tar utgångspunkt i 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningsområden ”en lärande kommun” och ”en hållbar 
kommun”. Östhammars kommun har antagit hållbarhetslöften inom den miljömässiga 
dimensionen av hållbar utveckling. Plan för friluftslivet knyter an till dessa 
hållbarhetslöften. 

Nationella mål för friluftslivet. Naturvårdsverket lyfter tio mål för det nationella arbetet för 
friluftslivet. Plan för friluftslivet omfattar åtta av dessa mål.  

Mål 1 Tillgänglig natur för alla 
Mål 2 Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 

Bilaga 5, KFN § 74/2021 
Sidan 4 av 7



2021-11-09 
 

5 
 

Mål 3 Allemansrätten 
Mål 4 Tillgång till natur för friluftsliv 
Mål 5 Attraktiv tätortsnära natur 
Mål 8 Ett rikt friluftsliv i skolan 
Mål 9 Friluftsliv för god folkhälsa  
Mål 10 God kunskap om friluftslivet.  
 
Mål 6, Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling, samt mål 7, Skyddade områden 
som resurs för friluftslivet, omfattas av andra styrdokument och samverkansstrukturer.  
 
Fokusområden för planen  
 
Mål 1 Tillgänglig natur för alla 
Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras 
föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Det handlar också om att bevara och sköta 
om naturen och friluftsområden på ett långsiktigt och hållbar sätt.  
 
Mål 8 Ett rikt friluftsliv i skolan 
Sveriges barn och unga ska inom skolans verksamhet ha möjlighet att ta del av olika natur- 
och kulturmiljöer för upplevelser och rekreation. För att skapa goda förutsättningar för 
friluftsliv i skolan behövs att natur finns i närheten av skolan. 
 
Samverkan 

Med samverkan avses den samverkan som sker inom och mellan kommunens sektorer och 
verksamheter och mellan kommunen och andra aktörer.  

Upplandstiftelsen är en etablerad aktör inom natur- och friluftsliv som Östhammars kommun 
har flera pågående samarbeten med. Länsstyrelsen i Uppsala län är en också en viktig 
samverkansaktör för Östhammars kommun. 

Budget  

Finansieras inom ordinarie verksamhetsram. 

Åtgärdsplan 
Förbättringsåtgärderna i planen syftar till att nå målet ”att göra friluftslivet mer 
tillgängligt för invånare och besökare”. Förbättringsåtgärderna för friluftslivet specificeras i 
en handlingsplan (se bilaga) och ska tas fram i samverkan mellan kommunens verksamheter 
och med föreningar, markägare, besökare och övriga medborgare. Förbättringsåtgärderna ska 
sedan kommuniceras. Förbättringsåtgärderna ska utgå från:  

 Inventeringen av natur och friluftsområden från 2021 

 Planens fokusområden 
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 Enkätundersökning av friluftslivet till medborgare och föreningsliv 

 Enkätundersökning av förskolans och grundskolans behov för att genomföra friluftsliv 
 
Åtgärdsplan 
Förbättringsåtgärd Ansvar Samverkanspart När 
Förbättra närområdet 
vid kommunens 
förskoleverksamhet 

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten: 
Hälsoutveckling 
och utemiljö 

Sektor Bildning Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Stärka aktivitetsutbudet 
för grundskolans 
friluftsliv 

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten: 
Hälsoutveckling 

Sektor Bildning, 
tillsammans med 
föreningsliv och 
Upplandsstiftelsen  

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Tillgängliggöra 
besöksmål för 
friluftsliv  

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten: 
Hälsoutveckling, 
utemiljö 

Sektor 
Verksamhetsstöd  
Fastighetsdrift 

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Kommunicera 
allemansrätten 

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten 

Sektor Samhälle, 
Attraktivitet 

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Föreningsdialog med 
syfte att samverka för 
friluftslivet 

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten: 
Hälsoutveckling, 
utvecklingsledare 

Föreningsliv för 
friluftsliv 

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Kommunikationsåtgärd 
om rökfria miljöer 

Sektor Samhälle, 
Fritidsenheten: 
Hälsoutveckling 

Sektor samhälle, 
Miljö och hälsa 
samt Attraktivitet 

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

Analysera och 
genomföra insatser 
baserade på 
inventeringen av natur-
och friluftsliv 

Sektor Samhälle  Sektor Bildning, 
Sektor 
Verksamhetsstöd 
och Sektor 
Omsorg 

Pågående processer 
under planens 
giltighetstid 2022-
2023 

 

Uppföljning 
Åtgärdsplanen följs upp årligen via verksamhetsuppföljning i kommunens digitala verktyg 
Stratsys. 

Plan för friluftslivet är tvåårig och följs upp via verksamheterna årligen samt utvärderas och 
revideras vartannat år av kommunfullmäktige.  

Ett nyckeltal är valt för att följa utvecklingen av plan för friluftslivet och det är Sveriges 
friluftskommun 2021 (Naturvårdsverket). Östhammars Kommun hade år 2021 ranking 63 av 
landets 290 kommuner.  
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Implementeringsprocess 
Kultur – och fritidsnämnden är beställare av Plan för friluftslivet. Sektor samhälle med 
fritidsenheten driver framtagandet och implementeringen. Eftersom friluftslivet berör fler än 
ett verksamhetsområde beslutas Plan för friluftslivet av kommunfullmäktige. 

Lästips 
Läs mer om friluftsliv och hållbar utveckling på: 

Naturvårdsverket 

Globala målen 
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