
 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-10-21  1 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kallelse 

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 

Datum och tid 2019-10-28 (observera måndag pga. flytt), kl. 13.00 

Plats Ateljén, kulturhuset Storbrunn, Östhammar  

(observera ej ordinarie lokal pga. flytt) 

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jonas Lennström (S) 

 

 

Ärendelista 

1. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 2 

2. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 3 

3. Yttrande gällande granskning av hantering av leverantörsfakturor samt kundfakturering 

inklusive betalningsbevakning 4 

4. Sammanträdesdagar 2020 5 

5. Ändring i delegationsbestämmelser avseende personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)

 7 

6. Utveckling av arbetet för att stimulera ungas delaktighet och inflytande samt avveckling av 

ungdomsråd 8 

7. Avveckling av nakenbad 11 

8. Investerings- och utrustningsbidrag, hösten 2019 12 

9. Anmälningsärenden 14 

10. Delegationsbeslut 15 

 

 



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-10-21  2 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-1 

 

1. Valärende, Ersättare i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden väljer NN (-) till ersättare i arbetsutskottet.  

Ärendebeskrivning 

Ann Söderberg-Jansson (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden samt i arbetsutskottet. Fullmäktige beslutar om entledigande i nämnden. 

Om fullmäktige entledigar en förtroendevald ut en nämnd kan personen inte längre sitta i 

arbetsutskottet, entledigandet blir därmed automatiskt för både nämnd och utskott. Val till 

utskottet sköts av nämnden.  

Ärendets behandling 

Kommunfullmäktige har beviljat Ann Söderberg-Janssons (C) begäran om entledigande 

2019-09-24, § 128.  

Beslutet skickas till 

 Vald person 

 Administratör Troman, Hanna Horneij 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-10-21  3 (16) 
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    Dnr KFN-2019-11 

2. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottet lämnades information om:  

 anläggningarnas status 

 pågående dialog med hockeyföreningarna 

 kulturfastigheter, genomfört besök vid några fastigheter och diskussioner som förs 

kring inventering och antikvarisk kompetens 

 tillförordnad-lösning för anläggningarna 

 genomfört test med öppettider på helgerna på biblioteken och att arbetet med hur 

öppettiderna ska se ut i framtiden fortsätter 

 öppettiderna på hallarna ses över 

 lärarnas tillgång till hallarna utanför lektionstid diskuteras 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-124 

3. Yttrande gällande granskning av hantering av 

leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive 

betalningsbevakning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kommunrevisionens granskningsrapport och har 

inget ytterligare att erinra i ärendet. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun har KPMG granskat 

kommunens rutiner avseende leverantörsfakturor samt kundfakturering inklusive 

betalningsbevakning. Utifrån genomförd granskning bedöms att den interna kontrollen inom 

hanteringen vad gäller leverantörsfakturor samt kundfakturering inte är helt tillräcklig. 

Kommunstyrelsen ska yttra sig över bifogad granskning. Som underlag till kommunstyrelsen 

ska nämnderna lämna yttrande till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionens granskning av hantering av leverantörsfakturor samt kundfakturering 

inklusive betalningsbevakning 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Kopia till Revisionen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-184 

4.  Sammanträdesdagar 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar 2020 för nämnden och dess 

arbetsutskott i enlighet med förslaget nedan. 

Ärendebeskrivning 

Förslaget till sammanträdesdagar baseras på det förslag till sammanträdesschema för 

nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktige som tagits fram centralt, kopplat till det förslag 

till styrmodell som syftar till att ge en bättre struktur för kommunens arbete med budget, 

årsredovisning och delårsrapport. De datum som kommunstyrelsens arbetsutskott har 

föreslagit som sista inlämningsdag för dessa dokument har särskilt tagits hänsyn till. Utöver 

det baseras förslaget på det antal sammanträden som nämnden brukar ha. 

KFNAU KFN Kommentar/ärenden 

23 januari 6 februari Årsredovisning (deadline 6 feb) 

Fördelning internbudget 

Anta intern kontrollplan 

Uppföljning intern kontroll 

19 mars 2 april Ekonomisk uppföljning 

14 maj 28 maj Tertialuppföljning (deadline 28 maj) 

Internkontroll, första uppföljningen 

 11 juni Budgetdag (budget 2021, mål, etc.) 

20 augusti 3 september Budget (deadline 3 sep) 

Hyror och avgifter 2021 

17 september 1 oktober Delårsrapport (deadline 1 okt) 

Ekonomisk uppföljning 

Sammanträdesdagar 

19 november 3 december Ekonomisk uppföljning 
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Beslutet skickas till 

 Nämndsadministration (Åsa Grandelius och Rebecka Modin) 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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Datum  Sid 
2019-10-21  7 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-183 

 

5. Ändring i delegationsbestämmelser avseende 

personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande tillägg i delegationsordningen: 

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal delegeras till kultur- och fritidschef. 

Ärendebeskrivning 

Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen 6 kap. §§ 37-39. De beslut som kultur- 

och fritidsnämnden beslutat ska delegeras finns dokumenterade i en delegationsordning. 

Förslaget är att komplettera denna med tecknande av PUB-avtal.  

I samband med att dataskyddsförordningen trädde i kraft uppstod behov av att teckna så 

kallade PUB-avtal. För att skapa en smidigare handläggning av dessa ärenden föreslås en 

delegation. Dataskyddslagstiftningen reglerar inte vem som ska signera PUB-avtal, bara att 

den personuppgiftsansvarige är ansvarig för att avtalen finns. Rätten att teckna PUB-avtal kan 

alltså delegeras. 

Beslutet skickas till 

 Nämndsadministration (Åsa Grandelius och Rebecka Modin) 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-185 

6. Utveckling av arbetet för att stimulera ungas delaktighet och 

inflytande samt avveckling av ungdomsråd 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Ungdomsrådet avvecklas och att 

stadgarna för ungdomsrådet upphör att gälla.  

Kommunfullmäktige tar del av informationen om kultur- och fritidsnämndens arbete för att 

stimulera ungas delaktighet och inflytande.   

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt sitt reglemente stimulera ungas delaktighet och 

inflytande. Kultur- och fritidsnämnden har även i sitt reglemente ansvar för ungdomsrådet 

(liknande kommunstyrelsens ansvar för kommunala pensionärsrådet och rådet för 

funktionsnedsatta).  

Ungdomsråd infördes efter en motion 2000. Rådet upprättades i samverkan med Bruks-

gymnasiet och finansierades inom kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens 

budgetar. Verksamheten varierade beroende på vilka ungdomar som engagerade sig. Ett 

stormöte hölls 2007 för att diskutera med intresserade ungdomar. Ett nytt beslut om att inrätta 

ungdomsråd fattades 2011 och då antogs även stadgar där det framgår att ungdomsrådet 

skulle få ett årligt anslag av fullmäktige och att det skulle finnas en ansvarig tjänsteman, men 

inget om koppling till någon särskild förvaltning. Utifrån det beslutet arbetade kommunen 

vidare med utveckling av ungas inflytande.  

Ungdomsrådet har varit vilande sedan våren 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen började 

arbeta för att ta fram en modell för ungas delaktighet och inflytande som skulle kunna fungera 

bättre över tid än vad ungdomsrådet har gjort. Förvaltningen arbetade utifrån en idé om en 

digital, modern och lätt påverkansmöjlighet som inte är platsberoende. För att realisera detta 

arbetar förvaltningen för att ta fram en APP. Genom APP:en ska unga kunna få information 

om lovaktiviteter, evenemang, karta över kommunen med kultur- och fritidsnämndens 

verksamheter, boka hall mm. Här ska även möjlighet till delaktighet och inflytande ges 

genom funktionen Påverka som är uppdelad i två delar:  
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Datum  Sid 
2019-10-21  9 (16) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 Del 1 - Funktionen förslag/din idé. Ska ge möjlighet att skriva förslag i ett formulär 

vilket mottas av tjänsteman på kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa ska 

besvaras/föras dialog om samt verkställas/tas i beaktning i verksamhetsplanering.  

 Del 2 – Funktionen rösta. Ska ge möjlighet att delta anonymt i frågor som berör 

kultur- och fritidsnämndens områden (t ex ungdomsgårdens öppettider). Resultatet ska 

samlas in, sammanställas och verkställas/tas i beaktning i verksamhetsplanering. 

APP:en ska också innehålla funktionerna Fråga oss och Anslagstavla. Funktionen Fråga oss 

ska bestå av ett enkelt formulär där man kan ställa frågor rörande kultur- och fritidsnämndens 

områden/verksamheter. Funktionen Anslagstavla ska bestå av nyheter (t.ex. stängd 

ungdomsgård för kvällen, nya öppettider för simhallen, inställd lovaktivitet osv.) samt de 

frågor som kommit in vilka besvaras och publiceras via funktionen fråga oss. Alla ärenden 

som kommer in till APP:en som inte berör kultur- och fritidsnämndens områden ska skickas 

vidare av tjänsteman till ansvarig förvaltning.  

Utöver arbetet med APP bedrivs arbete med delaktighet och inflytande på många sätt inom 

kultur- och fritidsnämndens område, bland annat tar man in önskemål och åsikter från 

ungdomar som viktigt underlag i verksamhetsplaneringen och utvecklingen av 

verksamhetsutbudet och dialog förs med unga både i forum där man träffas fysiskt och via 

sociala medier.   

Kommunen arbetar i flera forum med utveckling utifrån barnkonventionen. Bland annat 

bedrivs förvaltningsövergripande arbete med barnkonventionen inom ramen för SUV. I 

samband med att en motion om barnombudsman besvarades beslutade fullmäktige att SUV 

ska få ett särskilt uppdrag kopplat till införandet av barnkonventionen i svensk lag. Enligt 

beslutat ska det i uppdraget ingå att ta fram förslag till en kommunövergripande policy för hur 

barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och implementeras i kommunens alla 

förvaltningar samt hur arbetet ska utvärderas. Rutinen för barnkonsekvensanalyser ska ses 

över och tydliggöras så att det tydligt framgår att barn/ungdomar ska tillfrågas i en 

barnkonsekvensanalys.  

Reglementet för kultur- och fritidsnämnden ses över som en del i en större översyn. Om 

fullmäktige beslutar i enlighet med förslag stryks ungdomsrådet ur reglementet när det tas upp 

för beslut efter översynen.  
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Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Styrgruppen ungas välbefinnande 
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Datum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-186 

7. Avveckling av nakenbad  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nakenbaden vid Tallparken avvecklas. 

Ärendebeskrivning 

En del av Tallparken i Öregrund är skyltat som nakenbad och bl.a. marknadsfört av 

Naturistföreningen. Varken Tekniska kontoret eller Kultur- och fritidsförvaltningen har 

kunnat hitta dokumentation över nakenbadet, men det har funnits sedan lång tid tillbaka. 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt Lokalförsörjningsplanen strategiskt ansvar för 

anläggningar för friluftsliv. 

Placeringen kan tidigare ha betraktats som relativ skyddad men med stort fokus på rörligt 

friluftsliv för ökad hälsa har området Tallparken-Hummelfjärden utvecklats. Promenadslingan 

Sjömilen, ett samarbete mellan kommunen, Upplandsstiftelsen och föreningen Tallparkens 

Vänner passerar området.  

I enlighet med kultur- och fritidsnämndens reglemente bör allmänintresset för rörligt 

friluftsliv gå före särintresset nakenbad. Nakenbad kan som många andra verksamheter drivas 

av förening på mera lämplig plats.  

Beslutet skickas till 

 KoF 

 Tekniska 

 Naturistföreningen 

 Upplandsstiftelsen 

 Föreningen Tallparkens Vänner 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-18 

8. Investerings- och utrustningsbidrag, hösten 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar investerings- och utrustningsbidrag enligt redovisat 

förslag. Drygt 200 000 kr budgetmedel överflyttas till investerings- och utrustningsbidrag för 

föreningar för att kunna bevilja 293 159 kr. Ansökan nr 12 och 18 beviljas endast under 

förutsättning att tillstånd och övrig finansiering kan redovisas av respektive förening senast 

vid nämndens sammanträde. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över avgränsningarna för vilka projekt som kan få 

investerings- och utrustningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 

Investerings- och utrustningsbidrag kan sökas enligt kultur- och fritidsnämndens förenings-

bidragsnormer. Vid höstens utlysning har 23 ansökningar inkommit. Sammanställning 

presenteras som arbetsmaterial till arbetsutskott och nämnd. 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 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. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

I den sammanställning som redovisas på nämnden redovisas ansökningar och fördelnings-

förslag. Anläggningsstödet har varit oförändrat under många år vilket innebär att det 

kommunala stödet till föreningar som driver egna anläggningar i praktiken minskat.  

Östhammars kommun har en tradition av att de flesta idrottsanläggningarna drivs av 

föreningar. Med 23 ansökningar har förslag till prioritering gjorts enligt följande: 

 Rubriken LOK omfattar de föreningar som sökt aktivitetsstöd och därmed har 

dokumenterad ungdomsverksamhet som kan användas i vår statistik, 

 För föreningar som angett att de har ungdomar som medlemmar men ingen 

rapporterad verksamhet föreslås avslag, men i svaret uppmanas de att registrera 

aktiviteter för att i fortsättningen synas i statistiken. 

 Åtgärder som har direkt koppling till verksamhet föreslås prioriteras före 

fastighetsunderhåll, som kan hänvisas till anläggningsstödet. 

 Ansökan 12 kan betraktas som en öppen friluftsanläggning. Föreningen har dialog 

med Länsstyrelsen om tillstånd att genomföra projektet. Har beviljad medfinansiering 

av Föreningslyftet under förutsättning att dokumenterat tillstånd kan uppvisas. 

 Ansökan 6 och 18 gäller större projekt med huvuddelen av finansieringen genom 

externa bidrag. Kommunens medfinansiering är en relativ liten men viktig del för att 

fullfölja projekten. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ansökningar och förslag till fördelning (arbetsmaterial, sprid ej) 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2019-04-11, § 22, första fördelningen av bidrag 2019. 

Fördelningen innebar att omkring 63 000 kr återstod till årets andra utdelning. Arbetsutskottet 

har berett ärendet 2019-10-10, § 59, och 2019-10-17, § 60. 

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar  
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    Dnr KFN-2019-40 

 

9. Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Transformation, redovisning av projektstöd 

b) Crossroads, redovisning av projektstöd 

c) Nationaldagsfirande, redovisning av evenemangsstöd 

d) Protokollsutdrag från fullmäktige § 118/2019: Val av Anneli Jansson-Sumén (L) till 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

e) Protokollsutdrag från fullmäktige § 128/2019: Entledigande av Ann Söderberg-

Jansson (C) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

f) Protokollsutdrag från fullmäktige § 129/2019: Val av Oskar Rahm (C) till ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden. 

g) Polisanmälan av skadegörelse på Storbrunn 2019-09-23 

h) Polisanmälan av skadegörelse på Storbrunn 2019-09-25 

i) Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd våren 2019  

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
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    Dnr KFN-2019-88 

10.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 

Beslut om bidrag enligt nämndens delegationsordning.  

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Passa in 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-139 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, New Orleans 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-145 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Livets resa 

genom psykisk hälsa 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-149 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Bildvisning av 

Gimo Bruk 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-150 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Höstlovspyssel 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-151 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Bokbytardag & 

Loppis 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-152 
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Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, 

Höstlovsaktiviteter på Källör 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-153 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, 

Improworkshop 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-154 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Harry Potter-

verkstad 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-155 

Beviljande av 

evenemangsstöd, 

Kulturveckan, Ljus-ceremoni 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-23 KFN-2019-177 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

 


