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    Dnr KFN-2019-11 

1. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottet informerades om:  

 Tillsättning av vakanta tjänster på förvaltningen. 

 Pågående avtalsförhandling kring biografverksamhet i Kulturhuset Storbrunn. 
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    Dnr KFN-2019-43 

2. Yttrande angående remiss av Evenemangsstrategi 2020-2023  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att strategiskt ansvar för och samordning av evenemang 

ligger under Kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Evenemangsstrategin är ett verktyg för att: 

 koordinera och hantera evenemangsfrågor inom organisationen. 

 med tydliga mål stärka Östhammars kommuns attraktionskraft med hjälp av 

evenemang. 

Idag finns riktlinjer för sponsring och bidragsbestämmelser för föreningsbidrag och 

Kulturstöd. Det finns ett behov av att skapa tydlighet kring prioriteringar och hanteringen av 

evenemang som inte går under Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser eller 

reglemente. Förvaltingsövergripande samarbeten är en förutsättning för att förenkla och 

förbättra förutsättningarna för evenemang i kommunen. Evenemangsstrategin är framtaget 

efter modeller från följande kommuner: 

 Eskilstuna kommuns evenemangsstrategi 

 Evenemangsstrategi Borlänge kommun 

 Evenemangsstrategi Falu kommun 

 Strategi för möten och evenemang Uppsala Kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit drivande i arbetet med att ta fram förslaget till 

evenemangsstrategi och har i arbetet tagit hänsyn till kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 

Evenemangsstrategi 2020-2023 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen  
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    Dnr KFN-2019-91 

3. Lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar anläggnings- och lokalförsörjningsplan för Kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde under förutsättning att även Kommunstyrelsen antar 

dokumentet. 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sammanställa nuvarande lokaler och anläggningar samt analysera det framtida 

behovet av lokaler och anläggningar för Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde har 

en försörjningsplan som beskriver nuvarande lokaler samt det framtida lokalbehovet. 

Dokumentet visar på behov av flera åtgärder som ska leda till att förbättra uppföljningen, att 

dimensionera lokal- och anläggningsbehovet efter behovet både nu och framåt samt att skapa 

en gemensam, väl förankrad, bild av kommande behov både när det gäller avveckling och 

utveckling. Denna plan bör även underlätta budgetering och förbättra möjligheterna att följa 

kostnadsutvecklingen på lokalsidan de närmaste åren. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars kommun 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

 Tekniska förvaltningen. 
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    Dnr KFN-2019-51 

4. Lägesrapport från föreningsdialog om idrottshall Östhammar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från ordförande. Vid arbetsutskottet informerades om föreningsdialog kring ny 

idrottshall. Följande insatser har genomförts: 

 Ett möte med berörda föreningar i Östhammar.  

 Turgång på Frösåkershallen med Tekniska förvaltningen, dialoggruppen och berörda 

föreningar i Östhammar. 

 Möte med Tekniska förvaltningen kring en medborgarenkät för behovsinventering 

inför framtida idrottshall i Östhammar. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-06-05  6 (12) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-118 

5. Verksamheten i simhallen Frösåkershallen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i 

Frösåkershallen efter sommaren 2019. 

Ärendebeskrivning 

Simhallen i Frösåkershallen har nu blivit besiktad och beskedet är att anläggningens skick är 

så pass dåligt att det inte är lämpligt att åter öppna den efter sommarens stängning 2019. 

Bedömningen gäller både rening och fastighetens grundskick. 

Beslutsunderlag 

Bifogat dokumentation från Tekniska förvaltningens bedömning: 

 Konditionsbesiktning 

 Tillsyn bygg- och miljö 

 Underhållsplan 

Beslutet skickas till 

 Tekniska förvaltningen  

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2019-116 

6. Nya uthyrningskategorier samt priser för Storbrunn  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya uthyrningskategorier med nya priser för uthyrning 

av lokaler i Storbrunn enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

För att underlätta hanteringen av uthyrning av lokaler i Storbrunn föreslås nya kategorier samt 

nya priser för uthyrning. Med snart ett års erfarenhet har förvaltningen lärt sig att 

biografsalongen med tillhörande utrymmen inte lämpar sig för timuthyrning. Vid en 

jämförelse med annan närliggande kommun med liknande lokal kan förvaltningen se att block 

med förmiddag, eftermiddag, kväll samt heldag är mer applicerbart för en lokal med 

biografsalongens beskaffenhet. Biografsalongen har ej heller under den här tiden varit uthyrd 

till fler än en bokare på respektive föreslaget block. 

Förvaltningen önskar med de nya kategorierna tydliggöra och underlätta för förvaltningens 

tjänstemän samt bokare vilka bokare som hör till respektive kategori. Förhoppningen är även 

att de nya kategorierna leder till mindre godtycklighet samt till smidighet vid prisjusteringar. 

De nya kategorierna är lika de tidigare men skiljer sig på vissa detaljer. 

Förvaltningen har också sett över kategoriernas prissättning för uthyrning. Med ambitionen att 

locka till ett levande Kulturhus vill förvaltningen öka möjligheterna för kommunens barn och 

unga att nyttja biografsalongen. Härav blir de nya kategoriernas prisjustering en sänkning av 

priset för denna kategori. Även kategori 2, enligt förslaget, får en viss prisjustering nedåt 

medan kategori 3, enligt förslaget, ligger ungefär oförändrat. Dessa priser är också i nivå med 

ovan relaterade närliggande kommun.  

Vidare föreslår förvaltningen att möjligheten att hyra foajén tas bort. Det finns hittills inget 

intresse av att exklusivt hyra foajén förutom av valnämnden/-kansliet och vid de tillfällena går 

det att lösa ändå. Eftersom huset består av andra verksamheter går det ej heller att avgränsa en 

exklusiv uthyrning av foajén. Det är inte heller brukligt att ta betalt av en bokare som hyr 

biografsalongen för deras nyttjande av foajé med toaletter. 

Förvaltningen föreslår också att prisjustera uthyrningen av Ateljéerna. Dessa har i liten 

utsträckning varit uthyrda, Med de nya priserna hoppas förvaltningen att lokalerna används i 
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större utsträckning än tidigare vilket i sin tur bidrar till det levande Kulturhus som 

eftersträvas. Det har också varit svårt att ta betalt av ungdomar som önskar ha möten i 

ateljéerna samt även av kommunens förvaltningar då ateljéerna är att betrakta som mötesrum 

(något sämre utrustade än exempelvis kommunhusets). För kategori 3 blir prisjusteringen 

obetydlig. 

Beslutsunderlag 

Nya uthyrningstider och -priser Storbrunn 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen (Linus Westin, Erika Bergström-Gelin, Lena Öberg, Åsa 

Grandelius) 
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    Dnr KFN-2018-94 

7. Ekonomisk uppföljning, tertial 1 år 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Presentation av nämndens resultat i kommunens tertialuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning, Tertial 1 - 2019 
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    Dnr KFN-2019-19 

8. Förslag på nämndmål för kultur- och fritidsnämnden 2020  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndmål för kultur- och fritidsnämnden enligt nedan:  

En attraktiv och växande kommun 

NÄMNDMÅL 1: Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv 

En hållbar kommun 

NÄMNDMÅL 2: Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och 

fritidsverksamhet  

En lärande kommun 

NÄMNDMÅL 3: Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser 

som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv 

NÄMNDMÅL 4: Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning 

En öppen kommun 

NÄMNDMÅL 5: Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och 

uppmuntrar till engagemang 

Ärendebeskrivning 

För att styra förvaltningens arbete i en riktning som nämnden beslutar krävs att aktuella 

nämndmål antas. Utifrån dessa kan förvaltningen sedan forma verksamheten genom 

verksamhetsmål för att uppfylla nämndens uppdrag. 

Inför nästa verksamhetsår behöver nämnden göra ett omtag på de nämndmål som finns idag. 

Förvaltningens tjänstestab har arbetat fram ett förslag på nya nämndmål vilka utgår ifrån 

kommunens fyra gemensamma strategiska inriktningsområden. 

Framtaget förslag bygger på kommunens fyra gemensamma strategiska inriktningsområden 

och kommer, om de antas, att kopplas till styrtal som kan följas upp och redovisas.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet beslutade om vissa justeringar i formuleringarna som förvaltningen föreslagit.  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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Dnr KFN-2019-40 

9. Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

1. Protokollsutdrag från KS § 175/2019: Antagande av arrendeavtal med Öregrunds 

Tennissällskap 

2. Protokollsutdrag från KS § 105/2019: Avgiftsbefrielse ideella föreningar karta vid 

bygglov 

3. Protokollsutdrag från KS § 97/2019: Redovisning av uppföljning av interna 

kontrollplaner 2018 

4. Information till förtroendevalda om arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete 

5. Polisanmälan av skada på möbler på Storbrunn 

6. Polisanmälan av stöld i Östhammars biblioteks arbetsrum 

7. Inspektionsprotokoll från Hälsans Stig i Östhammar  

8. Redovisning av evenemangsstöd för föreningen konstvarning 

9. Redovisning av arrangemangsstöd för vänföreningen Österbybruks herrgård 

10. Redovisning av projektbidrag till kultur för äldre: folkbus, konserter 

11. Redovisning av projektbidrag till kultur för äldre: sinnen i rörelse, dans och musik 

12. Redovisning av arrangemangsstöd för Östfronten 

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 Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Hargshamns 

folketshusförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-84 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Stensunda musik- och 

kulturförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-85 

Verksamhetsstöd 2019 till 

vänföreningen Österbybruks 

herrgård 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-86 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Östhammars 

riksteaterförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-89 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

 


