
 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  1 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

Kallelse 

Nämnd Kultur- och fritidsnämnden 

Datum och tid 2020-02-06 kl. 13.00 

Plats Sammanträdesrum Ormön, kommunhuset, Östhammar 

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jonas Lennström (S) 

 

 

Ärendelista 

1. Yttrande gällande förslag till Regional Biblioteksplan 2020-2023 2 
kl. 13.00-13.10 Barbro Gräähs 

2. Svar på skrivelse från Anhörigföreningen Edsvägen 16 om kultur- och litteratur på 
äldreboenden i kommunen 3 
kl. 13.10-13.20 Barbro Gräähs 

3. Utvärdering Östhammars kulturvecka 2019 4 
kl. 13.20-13.35 Lena Öberg 

4. Roslagscupen, sponsring avseende lokalhyra 5 
kl. 13.35-13.40 Lena Öberg 

5. Öppet nämndssammanträde 2020-04-02 för ärenden som behandlar förslag från 
samhällsveckan 6 
kl. 13.40-13.50 Malin Arrendell, Rebecka Modin 

6. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2019 8 
p. 6-13 Elin Dahm 

7. Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2020 9 

8. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2019 10 

9. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020 11 

10. Yttrande gällande revisionens granskning av bisysslor 12 

11. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 13 

12. Anmälningsärenden 14 

13. Delegationsbeslut 15 

 

 

 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  2 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2019-206 

1. Yttrande gällande förslag till Regional Biblioteksplan 2020-

2023 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till regional biblioteksplan är bra och 

genomtänkt. Samarbeten och fokusområdena är nära vår egen kommunala biblioteksplans 

prioriteringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Regionbiblioteket har skickat ut sitt förslag på biblioteksplan för perioden 2020-2023 till 

kommunerna i länet på remiss. 

Regional biblioteksverksamhet ska enligt Bibliotekslagen (2013:801) bedrivas i syfte att 

främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet gällande folkbiblioteken i det egna 

länet. Uppsala län består av åtta kommuner. Utifrån uppdrag, utmaningar och behov samt en 

omvärldsanalys har fyra fokusområden formulerats:   

- Biblioteket som arena och aktör för en stärkt demokrati 

- Det inkluderande biblioteket för och med de prioriterade grupperna 

- Biblioteket som aktör i det digitaliserade samhället 

- Det lärande biblioteket för kvalitet och verksamhetsutveckling    

Genomgående i samtliga fokusområden är den regionala biblioteksverksamhetens uppgift att 

främja samverkan med olika aktörer och på olika nivåer.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Regional biblioteksplan 2020-2023 

Beslutet skickas till 

 Region Uppsala, kultur@regionuppsala.se  

 Enhetschef för folkbiblioteken Barbro Gräähs   

mailto:kultur@regionuppsala.se


 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  3 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2019-225 

2. Svar på skrivelse från Anhörigföreningen Edsvägen 16 om 

kultur- och litteratur på äldreboenden i kommunen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden svarar på skrivelsen från Anhörigföreningen i Östhammars 

kommun Edsvägen 16 i enlighet med föreliggande tjänsteförslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Anhörigföreningen i Östhammars kommun Edsvägen 16 har inkommit med en skrivelse 

angående biblioteks- och kulturverksamhet på särskilda boenden i Östhammars kommun. 

Skrivelsen har även skickats till socialnämnden för kännedom. Föreligger förslag till svar på 

anhörigföreningen från Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

- Skrivelse från Anhörigföreningen i Östhammars kommun Edsvägen 16. 

- Tjänsteförslag till svar. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef för folkbiblioteken Barbro Gräähs föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Anhörigföreningen i Östhammars kommun Edsvägen 16 

 Socialnämnden 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  4 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-23 

3. Utvärdering Östhammars kulturvecka 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av utvärderingen.  

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med planering för kulturvecka 2020 utifrån:  

 Kulturveckan ska ha samma koncept som 2019 men bredda uppdraget för att 

förvaltningen, förutom att ge stöd till föreningar, också arrangerar egna evenemang för 

att få en bredd i kulturuttryck och en bra geografisk spridning. 

 Kulturveckan ska sammanfalla med höstlovet. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kulturvecka 2019 sammanföll, för första gången, med höstlovet. Arbetet kring 

kulturveckan samordnades med förvaltningens Barn- och ungdomssamordnare kring 

höstlovsaktiviteterna för barn och unga. Drygt 50 aktiviteter under 9 dagar med en bredd i 

kulturuttryck och målgrupper. Föreningar bidrog med vissa av aktiviteterna och förvaltningen 

stod själva som arrangör för andra. Östhammars kulturvecka utvärderas och 

utvecklingsförslag presenteras. 

Beslutsunderlag 

Utvärdering och utvecklingsförslag Östhammars kulturvecka 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Evenemangssamordnare Lena Öberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Evenemangssamordnare Lena Öberg 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  5 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-22 

4. Roslagscupen, sponsring avseende lokalhyra  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i linje med kommunens riktlinjer för sponsring samt 

avtal mellan kommunen och Roslagscupen, upplåter kultur- och fritidsnämnden de 

idrottshallar nämnden förfogar över kostnadsfritt för övernattning för deltagare i 

Roslagscupen. Ordningsregler och brandskydd gäller enligt ordinarie lokalbokningsrutiner. 

 

Ärendebeskrivning 

Roslagscupen har arrangerats under många år och är ett attraktivt arrangemang i kommunen. 

Kommunen sponsrar cupen, bl.a. genom att de utan kostnad disponerar lokaler för gästande 

lags övernattning. Kommunen tecknar övergripande avtal med arrangören. Kultur- och 

fritidsnämndens del i kommunens sponsring är att ett antal idrottshallar används för 

övernattning av gästande lag. 

I kultur- och fritidsnämndens ”Hyror och avgifter” finns beslutad taxa för övernattning i 

idrottshallarna. Endast kultur- och fritidsnämnden kan besluta om avvikelse från sin egen 

taxa. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2020 via kommunens webbplats. 

Riktlinjer för sponsring via kommunens webbplats. 

Beslutet skickas till 

 Utvecklingsledare Peter Jansson 

 Evenemangssamordnare Lena Öberg 

 Roslagscupen 

 Kommunstyrelsen 

 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/avgifter-och-taxor/kultur--och-fritidsnamndens-hyror-och-avgifter-2020/
http://www.osthammar.se/sv/dokument/riktlinjer/riktlinjer-for-sponsring/


 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  6 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-28 

5. Öppet nämndssammanträde 2020-04-02 för ärenden som 

behandlar förslag från samhällsveckan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens sammanträde 2020-04-02 ska vara öppet 

avseende de punkter som behandlar förslag som lämnats under samhällsveckan. Den öppna 

delen av sammanträdet ska webbsändas via instagram. 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

ekonomiskt och ekologiskt samt förbättringsområden i elevens egen kommundel. Eleverna 

presenterar därefter sina förslag för kommunpolitiker och tjänstemän. 

Under samhällsveckan 2019 lämnades ett antal förslag som rör kultur- och fritidsnämndens 

verksamhet. Det är till exempel förslag om sänkta gympriser, öppna ungdomsgård i Öregrund 

och bygga ny sporthall i Alunda. Förslagen kommer behandlas i arbetsutskottet 2020-03-19 

och i nämnden 2020-04-02.  

Förslaget att ha öppet sammanträde för dessa punkter kommer från kultur- och 

fritidsförvaltningens ungdomssamordnare. 

Grundregeln är att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar, men nämnden 

får besluta att det ska vara öppet om fullmäktige medgett det. I kultur- och fritidsnämndens 

fall så har fullmäktige medgett det genom att det står i reglementet. Webbsändning bedöms 

vara tillåtet, utifrån att fullmäktiges sammanträden får filmas då de är öppna. I och med att 

sammanträdet är öppet är det öppet för allmänheten, så utöver elever som tar del av 

behandlingen av sina förslag via instagram kan allmänheten ta del av instagramsändningen 

och de kan även sitta med i sammanträdeslokalen. Det kommer framgå av nämndens kallelse 

och ärendelista som finns tillgänglig via kommunens webbplats att sammanträdet är öppet: 

”Nämndens sammanträde är öppet för punkterna x-y. Punkterna webbsänds även via 

instagram @kofosthammar. Punkterna behandlas kl. xx.xx och beräknas pågå till kl. xx.xx. 

Om du vill besöka nämndssammanträdet kommer du till kommunhuset och anmäler dig i 

kommunhusets reception. Ingen föranmälan krävs.” Åhörarna (elever och andra besökare) har 

inte yttranderätt och kan inte delta i debatt.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer säkerställa att besökare kan tas emot på ett bra sätt, 

att instagramsändningen fungerar, att krav enligt dataskyddsförordningen sköts (vilket kan 

inkludera samtycken från de förtroendevalda som syns i sändningen) och eventuella frågor 

om bevarande eller gallring av instagramsändningen.  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  7 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

Beslutet skickas till 

 Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

 Ungdomssamordnare Malin Arrendell 

 Kommunsekreterare Rebecka Modin 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  8 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2018-94 

 

6. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden för 

2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse blir en del av kommunens årsredovisning 

som antas av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Utkast distribueras med kallelsen, arbetsmaterial 

Beslutet skickas till 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

 Kommunstyrelsen 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  9 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2019-19 

 

7. Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av internbudgeten 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Gemensam genomgång av framtaget förslag till internbudget för kultur- och fritidsnämnden 

2020. 

Beslutsunderlag 

 Förslag till internbudget redovisas på sammanträdet 

 Kommunens budget via webbplats 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/styrdokument/budget-2020/


 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  10 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2019-10 

 

8. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 

fritidsnämnden 2019 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid uppföljningen av kontrollmomenten för intern kontroll 2019 har inga anmärkningar 

noterats.  

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan - uppföljning 

Beslutet skickas till 

 Revision 

 Kommunstyrelsen 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  11 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-17 

9. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelse och nämnder årligen anta särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljning av den interna kontrollen ska 

löpande rapporteras till nämnden. Förvaltningens planering är att en uppföljning ska planeras 

så att rapport lämnas på nämndens sammanträde i juni.  

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan – Kultur- och fritidsnämnden 2020 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  12 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2019-229 

10. Yttrande gällande revisionens granskning av bisysslor 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom lednings- och verksamhetsstöds förslag till 

yttrande.  

 

Ärendebeskrivning 

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

kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor.  

Beslutsunderlag 

 Granskning av kommunens hantering och kontroll av anställdas bisysslor 

 Lednings- och verksamhetsstöds förslag till yttrande 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Kopia till Revisionen 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  13 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-21 

 

11. 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:  

 Pågående läsprojekt i skolan i samverkan med Uppsala Universitet och barn- och 

utbildningsnämnden. De yngre eleverna i årskurs fyra till sex läser Billie – avgång 

9.42 till nya livet av Sara Kadefors och de äldre till och med tredje året på gymnasiet, 

Den jag var av Meg Rosoff. 

 Tillväxtgalan kommer bli 2020-05-15 i Öregrund på Strandhotellet.  

 Förvaltningen ska ha ett möte med Östhammar Direkt om gemensamt användande av 

lokalbokningssystemet FRI.  

 Det har startats bränder i bokinkast på två bibliotek. Bränderna har inte spridits utanför 

bokinkasten.  

 Uppstart av biografverksamheten med den nya leverantören.  

 Möte med de ideella aktörerna i Österbybruks kulturcentrum.  

 Broschyren Uppleva och Göra har skickats ut till alla hushåll.  

 Personalfrågor, bemanning på olika områden.  

 Det kommer finnas en bikupa på Storbrunns tak under sommaren.  

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  14 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020-21 

12. Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Redovisning evenemangsstöd: Alla åldrars scen, Harry Potter-verkstad 

b) Redovisning evenemangsstöd: Lions Club Öregrund, badortsdagar 

c) Redovisning evenemangsstöd: Gimo hembygdsförening, bildvisning av Gimo bruk 

d) Redovisning evenemangsstöd: Ramhälls bygdegårds- och hembygdsförening, 

bokbytardag och loppis 

e) Ekonomisk redovisning investerings- och utrustningsbidrag: Föreningen 

Orangeriträdgården, vattenborrning 

f) Redovisning evenemangsstöd: Teater Oland, gryningsväsen 

g) Redovisning Föreningslyftet: Konstvarning, kulturcentrum Järnboden i Harg 

sommaren 2019 

h) Redovisning evenemangsstöd: Konstkraft, konstpåsk 

i) Redovisning evenemangsstöd: Opera på Österbybruk, operadagar 

j) Redovisning evenemangsstöd: Hargshamns folketshusförening, passa in Cirkus Cirkör 

k) Preliminära bidrag till samlingslokal 2020 

l) Redovisning evenemangsstöd: RSMH – Vallonerna, Livets resa genom psykisk hälsa 

m) Redovisning evenemangsstöd: Söderögårdens bygdegårdsförening, Rysshärjningarna 

n) Bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2018 

o) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 173/2019: Utveckling av arbetet för att 

stimulera ungas delaktighet och inflytande samt avveckling av ungdomsråd 

p) Redovisning evenemangsstöd, VaggSångs Vänner, Ljusafton 

q) Återrapport kartbidrag, OK Rohden 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-01-30  15 (15) 

 Kultur- och fritidsnämnden  

 

    Dnr KFN-2020- 

13.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, avslag Elin Dahm 2019-12-11 KFN-2019-222 

Beslut om bidrag, verksamhetsstöd, 

avslag 

Elin Dahm 2019-12-10 KFN-2019-197 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-17 KFN-2019-228 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-03 KFN-2019-181 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-03 KFN-2019-182 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-11 KFN-2019-223 

Beslut om bidrag, evenemangsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-17 KFN-2019-208 

Beslut om projektbidrag, beviljat Elin Dahm 2019-12-11 KFN-2019-213 

Beslut om projektbidrag, beviljat Elin Dahm 2019-12-11 KFN-2019-214 

Beslut om projektbidrag, beviljat Elin Dahm 2019-12-17 KFN-2019-215 

Beslut om projektbidrag, beviljat Elin Dahm 2019-12-12 KFN-2019-227 

Beslut om bidrag, beviljat Elin Dahm 2019-12-09 KFN-2019-140 

Beslut om bidrag, verksamhetsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-10 KFN-2019-201 

Beslut om bidrag, verksamhetsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-10 KFN-2019-205 

Beslut om bidrag, verksamhetsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-10 KFN-2019-199 

Beslut om bidrag, verksamhetsstöd, 

beviljat 

Elin Dahm 2019-12-10 KFN-2019-203 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 


