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1  
 
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet 
om och insyn i förvaltningens olika verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
 
2 Dnr KFN-2015-44  Dpl 041 
 
Budget 2016 – Budgetuppföljning   
Information 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
 
3 Dnr KFN 2016-38  Dpl 041 
 
Budget 2017 
Budget 2017 och flerårsplan 2018 – 2020 
 
Handling A 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner Budget 2017 och flerårsplan 2018 – 
2020. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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4 Dnr KFN 2016-109 Dpl 050  
 
Fördyring av bygget av kulturhuset Storbrunn 
 
De anbud som inkommit vid upphandlingen av bygget av Kulturhuset Storbrunn 
är högre än budgeterat. Det innebär att om kulturhuset med nytt bibliotek ska 
kunna byggas med den utformning som är projekterad kommer det att bli en 
fördyring både gällande investeringskostnaderna samt kommande driftkostnader 
för kultur- och fritidsnämnden.  
 
Innan ny budget tas i kommunfullmäktige ska kultur-och fritidsnämnden besluta 
om vad nämnden vill. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Kultur- och fritidsnämnden vill att Kulturhuset Storbrunn byggs med den ut-
formning som är projekterad. Ökad driftsbudget på grund av ökade byggkostna-
der kan inte tas inom nuvarande budgetram utan att det kommer påverka övrig 
verksamhet som nämnden ansvarar för. Kultur-och fritidsnämnden önskar därför 
en utökad budgetram motsvarande den ökade driftkostnaden för Storbrunn. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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5  Dnr KFN-2016-88 Dpl 900 
 Dnr KS-2016-472  
    
Remiss, Regional utvecklingsstrategi, Uppsala län 
Yttrande 
 
Handling B 
 
Kommunstyrelsen har fått Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län på re-
miss och sänt ut den till kommunens samtliga nämnder för yttrande senast 2016-
09-19. 
 
Remisshandlingarna kan laddas ner på www.regionuppsala.se/RUS. 
 
Föreligger tjänsteförslag till remissyttrande. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Kultur- och fritidsnämnden antar remissyttrandet och överlämnar det till kom-
munstyrelsen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
  

http://www.regionuppsala.se/RUS
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6 Dnr KFN 2016-5 Dpl 913 
 Dnr KS-2015-901   
 
Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angående in-
förande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek 
Yttrande 
 
Handling C 
 
I motion till kommunfullmäktige daterad 2015-12-08 föreslår Fredrik Jansson 
(BOA) och Lars O Holmgren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att påbörja planering, projektering och iordningstäl-
lande av studieplatser för enskilda och gruppvisa studier i anslutning till kom-
munens folkbibliotek. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-01-28 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till yttrande i frå-
gan till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-03-17. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-17 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-05 
 
Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt beredning, 
i samspråk med barn- och utbildningsnämnden. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  
_____ 
 
Föreligger tjänsteförslag till yttrande. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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7 Dnr KFN 2016-77 Dpl 913 
 Dnr KS-2015-370  
 
Motion från Ingeborg Sevastik (V) angående önskemål om någon form av ”kul-
turbuss” 
Yttrande 
 
Handling D 
 
I motion daterad 2016-04-19 redogörs för att en del personer har svårt att kunna 
ta sig till bibliotekens fina kultur- och författarprogram som arrangeras i kom-
munen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande från Lednings- och 
verksamhetstöd 2016-05-04. 
 
Föreligger tjänsteförslag till yttrande. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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8 Dnr KFN-2016-94 Dpl 915  
 Dnr KS-2016-454   
 
Medborgarförslag om att göra Olandsskolan tryggare under kvällstid genom att 
ordna en fritidsgård 
 
Handling E 
 
I medborgarförslag inlämnat den 2 maj 2016 föreslås att det skulle kunna anord-
nas en fritidsgård i Olandsskolans cafeteria, Alunda. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 
 
Föreligger tjänsteförslag till svar på medborgarförslaget. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar svaret på medborgarförslaget som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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9 Dpl KFN 2016-17 Dpl 279 
 
Östhammars Pistolklubb och Östhammars Skytteförening 
Inkommen skrivelse angående Skyttelokalen i Frösåkerskolan/hallen 
 
Handling F 
 
Skrivelse inkommen 2016-01-22 angående framställande om säkrande av nya 
lokalytor för luftskytteverksamhet efter planderad rivning av befintlig Frösåker-
skola. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström och utvecklingsledare Peter Jansson fö-
redrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2016-03-03 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att bereda ärendet vidare till arbetsut-
skottets sammanträde 2016-05-19.  
_____ 
 
Föreligger tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Vid fördelning av tider i gymnastiksalen vid Räddningstjänsten prioriteras luft-
skytteverksamheten så föreningarna får möjlighet till samma omfattning av 
verksamhetstid som i nuvarande ”skyttelokalen”. Beslutet träder i kraft i sam-
band med att möjlighet till lokalnyttjande i Frösåkersskolan upphör. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med föreningen samt med Tek-
niska kontoret angående föreslagna verksamhetsanpassningar i lokalen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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10 Dnr KFN 2016-110 Dpl 383 
 
Finansiering av sarg i Gimo ishall 
 
Handling G 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om finansiering av sarg i Gimo 
ishall. 
 
Föreligger tjänsteskrivelse i ärendet. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Sargen i Gimo ishall tillhör anläggningen och någon extra hyra för sargen skall 
därför inte tas ut fr.o.m. säsongen 2016-17. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
 
11 Dnr KFN 2016-111 Dpl 382 
  
Öppen sporthall 
 
Handling H 
 
Ett pilotprojekt har bedrivits under vårterminen 2016 kallat ”Parkour-eftis”. In-
struktören har gjort utvärdering enligt föreliggande handling, Verksamhetsbe-
skrivning Parkour-eftis.  
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Öppen sporthall i form av Parkour-eftis drivs vidare höstterminen 2016 på 
samma sätt som under våren 2016 för utvärdering och ställningstagande till 
eventuell fortsättning på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-12-08. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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12 Dnr KFN 2016-112 Dpl 383 
 
Överlåtelse av ismaskiner i ÖSK-hallen och Gimo ishall 
 
Ismaskiner till kommunens två ishallar finansierades av kommunen (fritids-
nämnden) vid anskaffning 2003. Östhammars SK respektive Gimo IF Hockey 
Club har stått för hela avskrivningskostnaden inklusive ränta under en avskriv-
ningstid av 10 år. Det årliga avskrivningsbeloppet har dragits direkt från respek-
tive förenings skötselbidrag. 
 
Tanken var att maskinerna skulle överlåtas till föreningarna när de var av-
skrivna, men eftersom det inte framgår med tydlighet i avtalet behövs ett for-
mellt beslut av kultur och fritidsnämnden. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Ismaskinen Rolba Zamboni 552 årsmodell 1992 i ÖSK-hallen överlåts till Öst-
hammars SK i befintligt skick. 
 
Ismaskinen Rolba Zamboni 552 årsmodell 2003 i Gimo ishall överlåts till Gimo 
IF Hockey Club i befintligt skick. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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13 Dnr KFN 2016-99 Dpl 381 
  
Avtal om löpande skötsel av friluftsanläggningar vid Storsand 
 
Handling I 
 
Kommunen (kultur- och fritidsnämnden) samarbetar med Upplandsstiftelsen och 
Gräsöfonden med skötsel av ett antal besöksmål för friluftsliv på Gräsö. Enligt 
avtalet förvaltas Storsand (rastplats, toalett och informationsskylt) av Östham-
mars kommun. Eftersom kommunen inte har någon operativ personal på Gräsö 
föreslås att via ett hängavtal reglera skötseln även av Storsand på samma sätt 
som övriga platser. Hängavtalet ger Upplandsstiftelsen rätt att fakturera kommu-
nen 5000 kr årligen för utförd tillsyn, skötsel och städning vid Storsand. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal med Upplandsstiftelsen enligt bilaga. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
  



 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-09-08 12 (14) 

 

  
 

 
14 Dnr KFN 2016-113 Dpl 381 
 
Belysningsbyte och utveckling av Öregrunds elljusspår  
 
Öregrunds elljusspår är en kommunal anläggning med tillsyn och skötsel av 
Öregrunds IK, Skidsektionen, sedan många år.  
 
Eftersom den fastighet som är belägen mitt i spåret numera ägs av en näringsid-
kare, har anslutningsvägen, som korsar motionsspåret blivit en ökad säkerhets-
risk. 
 
Öregrunds IK har under flera års tid jobbat målmedvetet för att hitta möjlighet 
att dra om spåret runt fastigheten och har nu en lösning som godkänns av Läns-
styrelsen och Skogsstyrelsen. I dialog med Kultur- och fritidsförvaltningen samt 
Upplands Idrottsförbund undersöks möjligheten att söka Idrottslyftmedel för 
projektet. Investeringen, som omfattar omdragning av slingan och ny belysning 
både på nya och resterande gamla slingan är budgeterat till 785 000 kr. Vid posi-
tivt beslut från Idrottslyftet kan de stå för 50% av finansieringen, en förutsätt-
ning är då att föreningen har 10-årigt upplåtelseavtal för marken. Tekniska kon-
toret bereder beslutshandling för markupplåtelse. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur och fritidsnämnden reserverar 400 000 kr av budgeterade investerings-
medel som kommunal medfinansiering vid omdragning och belysningsbyte i 
Öregrunds elljusspår. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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15 Dnr KFN-2016-100 Dpl 003 
  Dnr KS-2014-373  
    
Förslag till Policy för ekologisk hållbarhet 
Remissyttrande 
 
Handling J 
 
Kultur- och fritidsnämnden har 2016-06-27 fått Förslag till policy för ekologisk 
hållbarhet för yttrande från kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
 
16 Dnr KFN 2016-85 Dpl 381 
 
Gimo IF Skidklubb – föreningsbidrag Gimo Ski Center 
 
Handling delas ut på sammanträdet. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
För att säkra möjligheten att färdigställa projekt ”Gimo Ski Center” etapp 2 till 
kommande säsong beviljar kultur och fritidsnämnden ett föreningsbidrag om 
500 000 kr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden lyfter frågan till kommunstyrelsen för eventuell 
medfinansiering. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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17 
 
Anmälningsärenden 
 

a) Polisanmälan 2016-07-11. Skadegörelse Krutudden. 
b) Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14. Informationssäkerhetspolicy 

för Östhammars kommun. 
c) Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14. Miljömål och styrtal, anta-

gande. 
d) Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-14. Systematiskt arbetsmiljöarbete 

i Östhammars kommun, antagande av riktlinjer. 
e) Tack från Bruksgymnasiet för stipendier till avgångselever 2016. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
 
 
 
 
 
18 
 
Delegationsärenden 
 

a) Redovisning av arrangemangsstöd. Popkollo Norra StorStockholm. 
b) Beviljande av projektstöd. Gimo hembygdsförening. 
c) Beviljande av arrangemangsstöd. Harg-Hargshamns fiskevårdsförening. 
d) Beviljande av arrangemangsstöd. Söderögårdens BGF. 
e) Beviljande av arrangemangsstöd. Hökhuvuds hembygdsförening. 
f) Beviljande av projektstöd. Teater Roslagen – Barnteater.  
g) Beviljande av projektstöd. Teater Roslagen – En Midsommarnattsdröm. 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
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1 Verksamhetsområde 
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att verka för en meningsfull fritid för alla. De 
verksamheter som nämnden ansvarar för är: 

• Ungas delaktighet och inflytande, Ungdomsråd 
• Ungas mötesplatser 
• Biblioteksverksamhet och läsfrämjande arbete 
• Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer 
• Verksamhet i idrotts- och friskvårdsanläggningar 
• Rörligt friluftsliv 
• Motionsspår 
• Folkhälsoforum 
• Friluftsanläggningar 
• Föreningsstöd 
• Stöd till Folkbildningen/Studieförbunden 
• Stöd och samordning av idrotts- och kulturevenemang 
• Kultur i vård och omsorg 
• Kommunens konstinnehav 
• Konst för offentlig utsmyckning 
• Kulturmiljövård 

 

2 Omvärldsanalys 
Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga faktorer för att en kommun ska 
uppfattas som attraktiv. Även en jämställd fritid blir allt mer viktig. 

Befolkningen åldras vilket ställer allt högre krav på att genom kultur- och 
fritidsaktiviteter stimulera de äldre till en positiv upplevd hälsa. Tillgängliga kulturella 
mötesplatser och fritidsanläggningar är allt mer viktigt för alla, barn, unga, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 

Många av Sveriges simhallar byggdes på 70-talet. De börjar nu bli ålderstigna och 
slitna. Även Östhammars kommuns idrotts- och fritidsanläggningar är eller börjar bli 
slitna och kan ha ett behov av underhåll. 

En intressant trend i samhället är ett starkt ökat intresse för konditionsaktiviteter 
utomhus som cykling, löpning och promenader samt skid- och skridskoåkning vintertid. 
Dessutom ökar intresset att även styrketräna utomhus på olika typer av utegym. 

3 Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning 
Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 4: Östhammars kommun ska vara en kommun 
där invånarna upplever ökade förutsättningar för delaktighet. 

• Nämnden ska verka för ungas delaktighet och inflytande. Vart tredje år 
genomför nämnden en enkätundersökning (LUPP) som bland annat mäter 
andelen unga som vill påverka samt andelen unga som anser att de har möjlighet 
att påverka. 

Bilaga 1 KFNAU § 65/2016
Sidan 2 av 8
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Verksamhetsmål kopplade till KFs mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv 
kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar. 

• Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett mångsidigt kultur- och 
fritidsliv som de är nöjda med. Styrtalen för att nå målet är Nöjd 
medborgaroindex (NMI) och Nöjd regionsindex (NRI). Nämnden följer indexen 
för fritid och kultur. Mätningen genomförs av Statistiska centralbyrån. Dessutom 
genomför sim- och sporthallarna och biblioteken en årlig kundnöjdmätning. 

Resultaten för alla mål och styrtal ska fördelas på man/kvinna. 

 

4 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 2017 
Kulturhuset Storbrunn 
Östhammars kommuns nya kulturhus ska invigas hösten 2017. Det innebär en helt ny 
verksamhet för bio, bibliotek och ungas mötesplats ska inrymmas på samma yta. 

Ungas mötesplatser och fritid 
Tillsammans med kommunens strategienhet tar nämnden fram en handlingsplan för 
ungas delaktighet och inflytande. Handlingsplanen ska gälla för alla verksamheter i 
kommunen. Nämnden fortsätter arbete med ungdomsrådet och utvecklingen av ungas 
mötesplatser. 

Biblioteksverksamheten 
Ny biblioteksplan för 2016 – 2017 är framtagen. Under 2016/2017 påbörjas arbete med 
en mer omfattande och genomarbetad biblioteksplan som ska börja gälla från 2018. 

Medborgardialog om idrotts- och friskvårdsvanor 
Nya investeringar både för att underhålla och/eller att bygga nya anläggningar kommer 
att behövas i framtiden. Detta medför att det finns behov av en infrastrukturplan av 
framtida idrotts- och fritidsanläggningar. Genom en omfattande medborgardialoger med 
fokus på medskapande ska nämnden ta fram behovet av idrotts- och 
friskvårdsanläggningar i kommunen. 

Gym 
De kommunala gymmen på sporthallarna är slitna och behöver nya redskap och 
material. En investering av nya redskap kommer att genomföras hösten 2016 med 
fortsättning under 2017. 

Föreningsstödsystem 
Kultur- och fritidsförvaltningen ska under 2016 och 2017 ta fram ett nytt system för 
föreningsstöd. Ett rättvist och transparent system som kan innebära ökade kostnader. 

Anläggningar, idrott och friluftsliv 
Gimo simhall planeras att vara färdigrenoverad under 2017 vilket innebär en ökad 
hyreskostnad. Tillskott i budget har skett, men osäkert om det kommer att räcka. Ny 
beräkning kommer när upphandling är klar. 

Simhallarna i Östhammar och Österbybruk ska renoveras och stå färdigt senast 2019. 
(enligt besiktning 2014). När de renoveras kommer hyran att bli högre. 

För att säkra kommunens övriga anläggningar finns det ett behov av en besiktning av 
fastigheter och lokaler. 
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Utebaden i kommunen behöver kartläggas och en underhållsplan måste tas fram. 
Nämnden ska även fortstätta arbeta för att tillgänglighetsanpassa något/några av 
kommunens utebad. 

 

5 Verksamheten 2018-2020 
Kulturhuset Storbrunn kommer att vara en viktig möteplats för alla i Östhammars 
kommun. I kulturhuset ryms bibliotek, bio och mötesplats för unga och personer med 
funktionsnedsättning. 

För att möta framtidens utmaningar på biblioteksområdet ska kultur- och 
fritidsnämnden ta fram en strukturplan för biblioteksverksamheten i Östhammars 
kommun. 

Stort fokus kommer att, tillsammans med andra nämnder samt invånare, ägnas åt ungas 
välmående och ungas möteplatser. 

Genom fortsatta omfattande medborgardialoger och med ett fokus på medskapande ska 
nämnden ta fram behovet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. 

 

6 Kvantitet och kvalitet 
Simhallarna drivs enligt de arbetsmiljökrav som finns, biblioteken ska följa 
bibliotekslagen, allt för att säkra god kvalitet. Alla kommunens bibliotek och sim- och 
sporthallar mäter kundnöjdhet. Fortbildning sker kontinuerligt för all personal på 
förvaltningen. 

  

7 Investeringar 
Investeringar 
Kultur- och fritidsnämnden har avsett investeringsmedel till följande större projekt: 

• Inredning till Kulturhuset Storbrunn 2,5 miljoner kronor (överförs från 2016). 
• System för att kunna hålla öppet under obemannad tid samtliga bibliotek. 

Självbetjäningsdiskar, larmbågar samt datachipning av samtliga böcker. 
• Ny elbelysning motionsspår, samt utedass 400 tkr/år. 
• Ny bässängbeklädnad med duk i Alunda 1 miljon kronor (2017). 
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8 Tabeller 

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått Bokslut Budget Budget Plan Plan  Plan 
KFN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Andel medborgare som är nöjda med 
sin fritid, NRI 53 60 60 60 60 60 
Andel medborgare som är nöjda med 
sin fritid, NMI, fritid 60 60 60 62 62 62 
Andel medborgare som är nöjda med 
sin fritid, NMI, kultur 56 58 58 60 60 60 

Andel unga som vill påverka frågor 
40 (fr 
2014) x 50 x x 60 

Andel unga som anser att de har 
möjlighet att påverka 

18 /fr 
2014) x 25 x x 40 

Besökare i simbassänger 30 698 37 000 60 000 80 000 80 000 80 000 

Hur många timmar i veckan har sim- 
och sporthallarna öppet utöver tiden 
08-17 på vardagar?   20 20 20 20 20 
Uthyrda sporthallstimmar, 
idrottshallar 6 659 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 
Uthyrda timmar, övriga 
träningslokaler 6 123 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 
Gymkort, antal sålda kort 1 451 1 500 1 600 1 700 1 700 1 750 
Kundnöjdhet, sim- och sporthallar   90% 90% 90% 90% 90% 

Vad tror eller tycker du om 
öppettiderna vid kommunens idrotts - 
och motionsanläggningar? SCB NMI 6,6 6,0 6,6 6,7 6,7 6,8 
Samlingslokaler, sammankomster 2 492 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
LOK stödet, sammankomster 10 660 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
LOK stödet, deltagare 122 865 123 000 123 000 123 000 123 000 123 000 
Antal besökare på biblioteken 130 818 120 000 130 000 145 000 150 000 150 000 
Antal besök/invånare 6,6 5,6 6,0 6,7 7,0 7,0 
Antal utlån 106 300 120 000 120 000 132 000 135 000 135 000 
varav antal utlån e-böcker 723 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Antal utlån/invånare 4,9 5,6 5,6 6,0 6,0 6,0 

Hur många timmar i veckan har 
huvudbiblioteket öppet utöver tiden 
08-17 på vardagar? 9 9 9 15 15 15 
Öppettid biblioteken timmar per 
vecka 119 119 119 131 131 131 
Antal bibliotekarier/ 1000invånare 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Kundnöjdhet biblioteken 94% 95% 95% 95% 95% 95% 
Vad tror eller tycker du om 
biblioteksverksamheten? SCB NMI 7,3 7,3 7,6 7,8 8,0 8,0 
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Resultaträkning (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
      2015 2016 2017 2018 2019 2020 

         Intäkter (+) 
 

11 002 10 497 10 417 12 490 12 490 12 490 

Kostnader (-) 
 

-42 022 -44 390 -47 468 -49 816 -49 816 -49 816 
Personalkostader 

 
-14 826 -15 654 -16 834 -18 378 -18 378 -18 378 

Lokalkostnader 
 

-11 562 -11 154 -12 941 -14 395 -14 395 -14 395 
Övriga kostnader 

 
-15 634 -17 582 -17 693 -17 043 -17 043 -17 043 

Nettokostnader 
 

-31 020 -33 893 -37 051 -37 326 -37 326 -37 326 

         Ram enl Budget 2016 
 

-33 893 
    Ram prel 2017 1,5% 

uppräkning 
  

-37 051 
   Ram prel 2018-2020 i 2017 års prisläge 

  
-37 326 -37 326 -37 326 
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Driftbudget (tkr) Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 
KFN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Verksamhet 

      
       100 Politisk verksamhet 

      Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Kostnader -513 -571 -580 -580 -580 -580 
130 Övr politisk verksamhet 

      Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Kostnader 0 -134 -150 -150 -150 -150 
230 Turistverksamhet 

      Intäkter 459 190 190 190 190 190 
Kostnader -768 -503 -504 -504 -504 -504 
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 

     Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Kostnader -15 -86 -86 -30 -30 -30 
300 Allmän fritidsverksamhet 

      Intäkter 250 200 200 200 200 200 
Kostnader -5 838 -5 559 -5 852 -5 699 -5 699 -5 699 
310 Stöd till 
studieorganisationer 

      Intäkter 0 0 0 0 0 0 
Kostnader -350 -350 -350 -350 -350 -350 
315 Allmän kulturverksamhet 

      Intäkter 697 533 433 433 433 433 
Kostnader -3 682 -3 334 -3 147 -2 984 -2 984 -2 984 
32016 Storbrunn 

      Intäkter 
 

80 100 120 120 120 
Kostnader 

 
-1905 -3 125 -3 945 -3 945 -3 945 

320 Bibliotek 
      Intäkter 137 19 19 19 19 19 

Kostnader -7 750 -7805 -7 932 -7 528 -7 528 -7 528 
340 Idrotts- och fritidsanl 

      Intäkter 9 418 9 443 9 443 11 496 11 496 11 496 
Kostnader -22 231 -22 806 -24 005 -26 379 -26 379 -26 379 
350 Fritidsgårdar 

      Intäkter 40 32 32 32 32 32 
Kostnader -874 -1 337 -1 737 -1 667 -1 667 -1 667 
Nettokostnader -31 020 -33 893 -37 051 -37 326 -37 326 -37 326 
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Investeringsbudget, netto (tkr) Budget Plan Plan Plan 
            2017 2018 2019 2020 
Projekt 

        
 

Eljuspår elbelysning 
   

200 200 200 
 

 
Utedass 

    
200 200 200 200 

 
Duk alundabadet 

   
1 000 

   
 

Kassa ombyggnad sim o sporthall 
 

600 
 

600 
 

 
Utrustning gym 

   
0 500 0 200 

 
Kultur och Fritid för Unga media, data 

 
500 300 300 300 

 
Utebad tillgänglighet 

     
200 200 

 
Arbetsmiljöåtgärder sim-och sp0rthallar 

  
500 400 300 

 
Div investeringar sim-och sporthall 

  
600 400 400 

 
Inredning Bibliotek 

    
200 200 400 

 
Div investeringar Storbrunn och bibliotek 

    
500 

Summa 
    

2 500 2 500 2 500 2 500 
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2016-08-25 KFN-2016-88 1 (1) 

Kultur- och fritidsförvaltningen                                  KS-2016-472 
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       Kommunstyrelsen 
 
        
  
 
  
Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Regional utvecklingsstrategi för 
Uppsala län och anser att den behandlar folkhälsofrågorna på ett bra sätt.  
 
Nämnden anser att kulturlivet spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen 
av Uppsala län. Inför bildandet av Region Uppsala, då flera områden som verkar 
för regional utveckling, dels från regionförbundet och dels från landstinget, går 
samman i en gemensam organisation, är det viktigt att goda förutsättningar för 
samverkan inom de olika områdena ges i den nya organisationen. Om den Reg-
ionala utvecklingsstratgin ska kunna vara en vital och dynamisk strategi för Reg-
ion Uppsala tror vi att kulturfrågorna behöver integreras i strategin på ett tydli-
gare sätt.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ser det som en brist att det saknas mål för kulturom-
rådet och besöksnäringen. Det är också otydligt vad som menas med ”en kultur-
region med internationell lyskraft” och hur detta ska uppnås. Nämnden ser gärna 
att strategin revideras i närmare samverkan med Kultur- och bildning, Lands-
tinget i Uppsala län, antingen innan förbundsfullmäktige fattar beslut om den i 
december 2016, eller snarast möjligast efter bildandet av Region Uppsala. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Lena Hellström 
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Yttrande angående svar på motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O 
Holmgren (BOA) angående införande av studieplatser i anslutning till 
kommunens folkbibliotek  
 
I motion daterad 2015-12-08 föreslår Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holm-
gren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för en-
skilda och gruppvisa studier i anslutning till kommunens folkbibliotek. 
 
För att påbörja ett planeringsarbete med syfte att iordningställa studieplatser för 
enskilda och gruppvisa studier i anslutning till våra folkbibliotek behövs en ana-
lys av behovet hos kommunens invånare att använda studieplatser.  
 
Barn- och utbildningsnämnden I Östhammars kommun ansvarar för vuxenut-
bildningen inklusive antalet studieplatser och lokaler för vuxenstudier som sker 
på distans. Kommunen har ett lärcentrum inrymt i Bruksgymnasiets lokaler i 
Gimo och har tidigare även haft lokaler i Öregrund som sades upp till årsskiftet 
2015/16. Orsaken var att antalet personer som besökte lokalen var för få för att 
kunna hålla lokalen öppen.   
 
Efterfrågan av studieplatser från kommunens invånare, som idag studerar på 
högskola eller motsvarande,  är mycket liten. Allt fler väljer att studera hemifrån 
med egna datorer och med bra internetuppkoppling. Barn- och utbildningsför-
valtningen anser därför att det inte finns ett tillräckligt stort behovet av fler stu-
dieplatser än de som idag erbjuds på Bruksgymnasiet i Gimo. 
 
Eftersom det inte föreligger något behov av studieplatser ger inte kommunfull-
mäktige kultur- och fritidsnämnden uppdraget att påbörja planering, projektering 
och iordningställande av studieplatser.  
 
Dock ska kommunens folkbibliotek fortsätta erbjuda tillgång till datorer och 
trådlöst internet för dem som har behov av att studera på annan plats än hemi-
från eller som inte har tillgång till egen dator. Är det möjligt, i de lokaler som 
folkbiblioteken finns i idag, ska kommunen även kunna erbjuda enskilda platser 
för studier och tillgång till slutna grupprum.  
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Svar på motion från Ingeborg Sevastik (V) angående önskemål om någon 
form av kulturbuss 
 
I motion daterad 2016-04-19 redogörs för att en del personer har svårt att kunna 
ta sig till bibliotekens fina kultur- och författarprogram som arrangeras i kom-
munen.  
 
Ingeborg Sevastik (V) vore tacksam om frågan utreds av Kultur- och fritidsför-
valtningen om hur detta kan lösas på ett bra sätt, typ ”kulturbuss” eller någon 
form av samåkning som kan organiseras och anser att det är viktigt att så många 
som möjligt kan delta i dessa fina program. 
 
Svar på motion 
Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att införa någon kulturbuss, men ber 
Kultur- och fritidsförvaltningen att fortsätta möta upp önskemål från sina besö-
kare och tillgodose dem på bästa sätt. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen rekryterar just  nu en evenemangsanvarig, som 
ska ge stöd för verksamheterna i att kommunicera och marknadsföra det egna 
utbudet, med förhoppning att än fler upptäcker och deltar i programverksamhet-
en.  
 
Motionen anses därmed besvarats. 
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Svar på medborgarförslag om att göra Olandsskolan tryggare under kvälls-
tid genom att ordna en fritidsgård i Olandsskolans cafeteria. 
 
Bakgrund 
Alunda fritidsgård öppnades den 27 april 2012 som ett alternativ till Furuhöjds-
kyrkans fritidsverksamhet och idrottsföreningarnas verksamhet. Tyvärr visade 
inte ungdomarna från 13 år under hösten 2014 och våren 2015 något intresse för 
att besöka gården. 
 
Inför ett beslut i fritidsnämnden, om kommunen ska driva en fritidsgård eller 
inte i Alunda, gjorde kommunens ungdomssamordnare en mindre utredning som 
beskriver vilka aktiviteter som erbjuds ungdomar i Alunda. Utredningen visade 
att det finns många aktiviteter som erbjuds de unga i Alunda och att de dessutom 
är välbesökta.  
 
Fritidsnämnden tog därefter i beslut i juni att stänga Alunda fritidsgård på grund 
av uteblivna besök. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen  i uppdrag att 
utreda och ta fram en handlingsplan för hur kommunen ska kunna ta vara på 
ungas vilja att mötas och på vilket sätt detta ska ske.  
 
Hur kan vi skapa en trygg miljö för ungdomar 
En fritidsgård kan vara ett alternativ för att skapa en trygg miljö för ungdomar 
men är inte den enda lösningen. För att skapa en miljö som upplevs trygg krävs 
även en samverkan med flera aktörer på orten.  
 
Idag samordnar kommunen trygghetsfrågorna i samverkan i ett råd (Trygg i Öst-
hammar). I rådet ingår förutom representanter från kommunens alla verksamhet-
er även Polisen, Sandvik Coromant AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, kvinnojou-
ren Freja och Svenska Kyrkan. Rådet ses regelbundet för att diskutera frågorna i 
förebyggande syfte och för att följa upp utvecklingen inom kommunen, minnes-
anteckningar finns att ta del av på kommens webb www.osthammar.se. 
 

http://www.osthammar.se/


 

 2 (2) 

 
Under 2016 färdigställs en ny kommuntäckande översiktsplan för Östhammars 
kommun. Där prioriteras bland annat en fördjupning  av översiktsplanen (FÖP) 
för Alunda. Trygghetsfrågorna är ett viktigt perspektiv i fördjupningen, t.ex. hur 
orten i framtiden ska utformas med grönområden, vägar och miljöer runt såväl 
bostadsområden som skolor och idrottsanläggningar. 
Mer information finns på  www.osthammar.se/op2016  
 
Det är viktigt att man känner sig trygg där man bor och vill man göra något själv 
är ”Vuxna på byn” och ”Nattvandrare” bevisat bra koncept, där man som vuxen 
hjälps åt att möta upp både sina egna och andras ungdomar i lokalsamhället. I 
Östhammars kommun kan man kontakta ROS.gruppen@osthammar.se för mer 
information.   
 
Svar på medborgarförslaget 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att tillsammans med ungdomarna och andra 
aktörer, såsom skolan föreningsliv och föräldrar, fortsätta utreda ungas behov av 
aktiviter och attraktiva mötesplatser i bland annat Alunda.  
 
Det är inget som hindrar att andra aktörer eller intressenter än kommunen öppnar 
en fritidsgård. Om det blir aktuellet att använda cafeterian i Olandsskolan måste 
även ett samarbete med skolan påbörjas. 
  

http://www.osthammar.se/op2016
mailto:ROS.gruppen@osthammar.se
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Skytteverksamhet i Östhammar  
 
Sedan Frösåkersskolan byggdes har utrymmet i källaren, närmast Frösåkershal-
len, benämnts ”skyttelokalen”. Lokalen kom till tack vare statliga bidrag och 
stort engagemang från föreningen. När Frösåkersskolan inom ett par år kommer 
att byggas om kommer gamla skolan att rivas och luftskytteverksamheten riske-
rar stå utan lokal. 
 
Verksamheten omfattar en relativt stor barn- och ungdomsverksamhet för både 
flickor och pojkar och även för personer med funktionsnedsättning. 
 
Föreningarna, Östhammars Pistolklubb och Östhammars Skytteförening har 
planer på utveckling och modernisering av verksamheten med investering i 
elektroniska måltavlor och har ett positivt besked från Upplands Idrottsförbund 
om finansiering via Idrottslyftet. Ett villkor för dessa medel är att föreningen har 
garanterat lokalnyttjande i minst 3 år. Föreningen har tillsammans med kommu-
nen letat alternativ lokal och gymnastiksalen vid Räddningstjänsten skulle fun-
gera utmärkt för verksamheten. Om kommunen (Kultur och fritidsnämnden) be-
slutar att prioritera skytteverksamheten i gymnastiksalen vid Räddningstjänsten i 
samband med att möjligheten att nyttja lokal i Frösåkersskolan upphör är Upp-
lands Idrottsförbund nöjda med det ställningstagandet och kan bevilja finansie-
ringsstöd via Idrottslyftet. Föreningen har i skrivelse noterat de verksamhetsan-
passningar som behöver göras i gymnastiksalen. 
 
Tjänsteförslag till beslut 
 
Vid fördelning av tider i gymnastiksalen vid Räddningstjänsten prioriteras luft-
skytteverksamheten så föreningarna får möjlighet till samma omfattning av 
verksamhetstid som i nuvarande ”skyttelokalen”. Beslutet träder i kraft i sam-
band med att möjlighet till lokalnyttjande i Frösåkersskolan upphör. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta dialogen med föreningen samt med 
Tekniska kontoret angående föreslagna verksamhetsanpassningar i lokalen. 
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Finansiering av sarg i Gimo ishall 
 
I kommunfullmäktiges beslut 2013-06-11 § 63, om tillägg i investeringsbudget 
för återuppförande av Gimo ishall, ingick inte ny sarg. Fritidsnämnden beslutade 
istället 2013-12-12 § 64 att ta investeringskostnaden för sargen. Kapitalkostna-
den inklusive ränta skulle läggas på hyran för Gimo Hockey. 
 
Från säsongen 2016-17 förändras skötsel och tillsyn av kommunens två ishallar 
från skötselavtal med respektive förening till föreningsdrift med föreningsbi-
drag. Föreningarna sköter tillsyn och ishållning för eget, skolans och allmänhet-
ens nyttjande. Föreningsbidrag utgår enligt kultur och fritidsnämndens kriterier 
vilket innebär att det ska anpassas till andra verksamheters anläggningsstöd. 
 
Föreningarna hyr verksamhetstid enligt beslutad taxa och sargen kan då anting-
en betraktas som standardutrustning i anläggningen och ingå i hyran eller klas-
sas som hyresgästanpassning och därmed tillägg till hyran. Normalt betraktas 
sarg som standardutrustning i en ishall. 
 
Tjänsteförslag till beslut 
 
Sargen i Gimo ishall tillhör anläggningen och någon extra hyra för sargen skall 
därför inte tas ut fr.o.m. säsongen 2016-17.   
 
 
 
 



Verksamhetsbeskrivning Parkour-eftis 

 

Beskrivning 

Verksamheten syftar att ge barn en grund i sporten parkour som handlar om att ta sig fram i sin 
miljö, med kroppen som hjälp. Vi tränar balans, hopp, landningar, ta sig över och igenom. All träning 

sker under kontrollerade former i form av stationsträning med inslag av fys och stretching. 
Majoriteten av träningen sker inomhus, men även i mån av väder utomhus. Tanken är att sporra 

barnen att komma igång med mer spontan rörelse utomhus och på så vis ge ett alternativ till att sitta 
framför dator, mobiltelefoner och plattor. Att få barnen att undersöka sin närmiljö och röra på sig 

mer. 

 

Var och när? 

Verksamheten är lagd en dag i veckan på samtliga tätorter i kommunen (Alunda, Österbybruk, Gimo, 
Östhammar och Öregrund). All verksamhet sker mellan kl 15:00 – 17:00 för att vara i anslutning till 

skolans slut och i gymnastikhallar i anslutning till skolverksamheten, alternativt utomhus i anslutning 
till gymnastikhallarna. 

 

Deltagare 

Verksamheten är riktad till barn i åk 4 – 6. Varje ort har ett maxantal på 25 st. I alla orter förutom 
Öregrund har det varit fullt under den första perioden innan sommaren vi kört detta. Där har vi haft 

25 deltagare per ort. I Öregrund har vi haft ca 15. Där har informationen nått ut lite olika i olika 
klasser. 

Demografin när det gäller kön har varit ca ¼ tjejer per klass, förutom i Öregrund där det varit ¾ tjejer 
ungefär. 

I Alunda har intresset varit så stort så jag har fått släppa på min maxgräns och där är vi som flest ca 
30 st. Dock är det alltid några som av olika anledningar inte kan komma, så det är oftast 20 – 25. 

 

Hur? 

Träningen är upplagd som så att jag försöker få iordning dom stationer jag för dagen tänkt ut innan 
deltagarna dyker upp. I den mån det går i förhållande till andra aktiviteter i gymnastikhallarna. Vi 

börjar med uppvärmning där vi får igång hela kroppen. Vi springer, kryper och mjukar upp våra leder 
på olika sätt. Ibland gör vi också lekar t ex kull. 

När vi är varma och redo delar vi upp oss i grupper. Oftast brukar vi ha 4 – 5 stationer, och därför 4 – 
5 grupper. Sen roterar vi efter en viss tid så man får gå igenom alla stationer. Där tränar vi balans, 

hopp, smidighet, landningar och liknande. Efter vi kört ca 45 – 60 minuter brukar jag låta deltagarna 
"leka" mer fritt då vi bygger om stationerna och gör nya banor att träna i. Oftast brukar 

uppvärmning och avbockning av deltagare ta ca 20 – 30 minuter. Så det brukar resultera i ca 20 – 30 
minuter fri träning, för att sedan hinna med att plocka undan samt lite enklare stretchövningar. 



 

Vi varje pass har jag köpt och bjudit barnen på frukt. Bananer och äpplen. Jag tycker dom bör få lite 
energi under detta krävande pass. Väldigt uppskattat inslag och frukten går alltid åt fort. 

 

Utgifter och kostnader 

Dom utgifter som faller på mig är bensinkostnader då jag reser ca 22 mil i veckan, samt frukt för ca 
500 SEK per vecka (äpplen och bananer). Lägger även en hel del tid på administrera. Svara på mail, 

telefon och ha hand om deltagarlista, samt planera varje pass. Går även åt en del restid, till och från, 
samt att fördjupa mig i forskning, träning och kunskap i ämnet parkour samt träning för barn. 

 

Utbildning och erfarenhet 

Jag Ronnie Manfredsson som håller i passen har ägnat mig i åtta år åt parkour. Har under hela mitt 
liv haft ett brinnande intresse för att röra på mig och alltid sysslat med olika former av aktiviteter. 

Jag har utbildat mig hos SISU idrottsutbildarna där jag gått kurs i Ledarskap för barn och ungdomar. 
Jag har även hos Parkour Generations i London certifierat mig som parkourinstruktör, samt så har jag 

som ledare lett pass i parkour i ca sex år. För både barn och vuxna. 

Jag tränar själv aktivt på en daglig basis. Dels parkour, men också styrketräning och löpning främst. 

 

Slutsats 

En väldigt lyckad aktivitet som har aktiverat nästan 100 barn i kommunen och sporrat dom att ge sig 
ut mer och utforska sin omgivning under spontana och lekfulla former. Något jag anser är mer viktigt 
idag än nånsin i vårat tekniksamhälle då vi lätt fastnar framför en skärm vart vi än befinner oss. Min 

förhoppning med denna satsning är att barnen inte nödvändigtvis sysslar med parkour resten av 
livet, men att dom får ett intresse för att röra på sig, vara ute och utforska världen. 

En annan stor fördel som jag ser det är att vi med denna verksamhet lockar inte bara barn som 
redan ägnar sig åt diverse sportaktiviteter men även barn som inte ägnar sig åt något allt förutom 

skärmaktivtet. Många föräldrar har sagt att deras barn nu är ute mer och rör på sig spontant vilket vi 
får se som oerhört lyckat! 

Jag tror även att det rörelse och motion kommer märkas på sikt i skolresultat, då det börjat komma 
studier som pekar på det vi alla någonstans vet, att motion gör att vi tänker och presterar bättre. 

En annan faktor som jag gillar med just parkour är att det finns en aktivitet som inte kostar något. 
Kräver ingen speciellt utrustning eller plats utan kan utövas i princip var som helst. Det ger barn som 

kanske lever i en mer utsatt ekonomisk situation att göra något kul och meningsfullt som tränar 
kroppen och sinnet. Parkour handlar mycket om att överkomma rädslor och göra saker utanför sin 

bekvämlighetszon. Något som lätt ger en synergieffekt in i det "vanliga" livet. Man vågar lite mer och 
kanske tacklar problem på ett annat sätt då man är van att se varje hinder som en möjlighet. 

 

Ronnie Manfredsson - Östhammar 



2016-09-15 
 
 
 

 

  

 
 
AVTAL OM LÖPANDE SKÖTSEL AV TOALETTBYGGNAD OCH MINDRE 
ANLÄGGNINGAR VID STORSAND PÅ GRÄSÖ, ÖSTHAMMARS KOMMUN 

 
Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen samarbetar tillsammans med Gräsöfonden med skötsel 
av ett antal besöksmål på Gräsö. Skötseln av dessa besöksmål regleras i avtal daterat 2014-11-07. 
Enligt Bilaga 1 punkt C förvaltas besöksmålet Storsand av Östhammars kommun. Besöksmålet 
innefattar rastbord med två bänkar, toalett (HTC sugtömning) samt skyltställ och skylt i A3-storlek.  
 
Parterna önskar med detta avtal, som ett hängavtal till ovanstående, reglera skötseln av besöksmålet. 
 
1. Parter 

Östhammars kommun 
Box 66 
742 21 Östhammar 
Organisationsnummer: 2120000290 
 
Upplandsstiftelsen 
Box 26074   
750 26 Uppsala 
Organisationsnummer: 817000-7093 
 
2. Avtalet gäller tills vidare. 
 
3. Upplandsstiftelsen ansvarar för löpande skötsel/städning av toaletten inklusive städ och påfyllnad av 
förbrukningsvaror, samt en översiktlig löpande besiktning av rastbord och skyltning. Tätare översyn 
sker under perioden 1 maj-30 september. Under 1 oktober – 30 april görs en eller två översyner av 
besöksanordningarna. 
 
4. Vid behov av tömning av toalett eller större reparationer/övriga insatser, meddelar 
Upplandsstiftelsen Östhammars kommun via Östhammar Direkt, 0173-860 00 alt. 
osthammardirekt@osthammar.se . Östhammars kommun ansvarar då för att genomföra tömning av 
toalett och nödvändiga reparationer/insatser. 
 
5. Östhammars kommun ansvarar för att hålla toalettbyggnad försäkrad. 
 
6. Upplandsstiftelsen fakturerar Östhammars kommun 5000 kr årligen för utförd 
tillsyn/skötsel/städning, motsvarande ca 15 timmar. Faktura skickas senast 31 december för 
innevarande år. 
 
7. Detta avtal kan omarbetas då en av parterna så önskar. 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, ett för vardera parten. 
 
Datum:    Datum: 
 
___________________________   _____________________________ 
Jonas Lennström   Frida Hermanson 
Östhammars kommun   Upplandsstiftelsen 

mailto:osthammardirekt@osthammar.se
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Tjänsteförslag 

 
 
 
 
 
 
Remissyttrande  
Förslag till Policy för ekologisk hållbarhet 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av förslaget till Policy för ekologisk 
hållbarhet och finner att det är väl utformat vad gäller läsbarhet och omfattning. 
Nämnden kommer att kunna ta hänsyn till policyn i nuvarande och kommande 
styrdokument. Inom nämndens verksamhetsområden kan kvalitetssäkringen utö-
kas till att omfatta de principer och riktlinjer som anges i policyn. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kultur- och fritidsnamnden 
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Strategienheten 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 
Förslag till: 
 
Policy för ekologisk hållbarhet 
 
För att bli världens bästa lokalsamhälle ska Östhammars kommun aktivt arbeta 
för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och 
förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att 
utveckla den lokala såväl som den globala miljön. En del i den hållbara utveckl-
ingen omfattar förståelsen av naturens betydelse för människors hälsa och väl-
mående. Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att förändra och bruka 
den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.  
 
För att kunna arbeta effektivt med ekologisk hållbarhet har vi enats kring dessa 
gemensamma utgångspunkter. Vårt handlande ska utgå från; 
 
Planetära gränser Vi ska förhålla oss till att naturens förmåga att producera va-
ror och tjänster sätter gränserna för hur vi kan ta resurser i anspråk samt ta hän-
syn till en rättvis fördelning av dessa. Vi inser att ekosystemtjänster är en viktig 
del av samhällsekonomin. 
 
Försiktighetsprincipen Det är ofta svårt att identifiera fullständiga konsekven-
ser av vårt handlande. Vi ska därför förebygga både tänkbara och möjliga skador 
och försämringar för människors hälsa eller miljön. 
 
Resurshushållning Vi ska i våra beslut ta hänsyn till vilka resurser som tas i 
anspråk och minska användningen av naturresurserna. Kommunen ska i sitt ar-
bete minska användningen av material och naturresurser, effektivisera energian-
vändningen och minska påverkan på naturmiljöer. 
 
Kretsloppsprincipen Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna 
användas, återanvändas, återvinnas som material eller energi, eller slutligt om-
händertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. 
 
I syfte att bevara och utveckla goda miljöer för både människa, växter och djur 
nu och i framtiden ska vi ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt värden för 
friluftsliv och folkhälsa. Kommunen ska skapa fysiska och sociala förutsättning-
ar för miljöanpassat beteende och ha miljökrav som aktivt instrument i alla upp-
handlingar och inköp. Vi ska öppet redovisa och informera om kommunens mil-
jöarbete och miljöpåverkan. 
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REMISS:  
Synpunkter önskas på förslag till Policy för ekologisk  
hållbarhet (ersätter Miljöpolicy) 
 
 
Kommunstyrelsen bjuder in samtliga nämnder att ge synpunkter på föreslagen 
Policy för ekologisk hållbarhet för Östhammars kommun. Beslut om policy  
beräknas tas av Kommunfullmäktige 15 november 2016. 
 
Utöver allmänna synpunkter önskas särskilt synpunkter kring: 
 
1. Möjlighet att implementera policyn som ett av nämndens styrande dokument? 

 
2. Möjligheter att implementera policyn i uppdrag och daglig verksamhet inom 

nämndens verksamhetsområde? 
 

3. Läsbarhet och omfattning. 
 
Svar skickas senast 23 september 2016 till kommunstyrelsen@osthammar.se.  
 
Bakgrund 

Enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott har Strategienheten  
utvärderat Östhammars kommuns miljöpolicy antagen av KF 1998.  
Utvärderingen genomfördes genom internremiss under hösten 2014.  
 
Med utvärderingen och omvärldsanalys av andra kommuners och organisa-
tioners arbete policydokument för miljöfrågor som grund, föreslår Strategi-
enheten att Miljöpolicy ersätts med Policy för ekologisk hållbarhet. Detta som 
ett led i arbetet att bredda arbetet med hållbar utveckling och ge utrymme för 
eventuellt kommande policydokument kring övriga dimensioner; social respek-
tive ekonomisk hållbarhet. 
 
Under samma tidsperiod har även miljömål och styrtal för Östhammars kommun 
uppdaterats, för att konkretisera målstyrning av kommunens verksamheter inom 
fyra fokusområden. Policyn för ekologisk hållbarhet omfattar kommunens samt-
liga verksamheter i ett bredare perspektiv. 
 
Bilaga: 
Förslag Policy för ekologisk hållbarhet  

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se


 
Kommunstyrelsen 
 

Utdrag ur 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2016-05-31  

 

  

 

§ 142 Dnr KS-2014-373 Dpl 003 
 
Miljöpolicy 
 
Enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott har Strategienheten utvär-
derat Östhammars kommuns miljöpolicy antagen av KF 1998. Utvärderingen 
genomfördes genom internremiss under hösten 2014. Med utvärderingen och 
omvärldsanalys av andra kommuners och organisationers arbete policydokument 
för miljöfrågor som grund, föreslår Strategienheten att Miljöpolicy ersätts med 
Policy för ekologisk hållbarhet, som ett led i arbetet att bredda arbetet med håll-
bar utveckling samt ge utrymme för eventuellt kommande policydokument kring 
social respektive ekonomisk hållbarhet. Förslag till policy har arbetats fram av 
Strategienheten. 
 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. Chef för strategienheten 
Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-05-24 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 

• Förslag till policy för ekologisk hållbarhet remitteras till samtliga kom-
munala nämnder. 
 

• Under hösten 2016 bearbetas eventuella synpunkter. 
 

• Policy för ekologisk hållbarhet förs upp för antagande i Kommunfull-
mäktige 15 november 2016. 

_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

• Förslag till policy för ekologisk hållbarhet remitteras till samtliga 
kommunala nämnder. 
 

• Under hösten 2016 bearbetas eventuella synpunkter. 
 

• Policy för ekologisk hållbarhet förs upp för antagande i Kommun-
fullmäktige 15 november 2016. 

_____ 
 
 
Delges: 
Samtliga nämnder 
Camilla Andersson 
KS 
KF  
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