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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-90 

1. Information om Lokal ungdomspolitisk uppföljning, LUPP

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från ungdomssamordnare. 

Ungdomsenkäten LUPP 

Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas 

situation, deras erfarenheter och synpunkter. Den kommer att genomföras i Östhammars 

kommun hösten 2020 i åk 8 och 2:an på gymnasiet. Den har tidigare genomförts i kommunen 

2014 och 2017. 

Kunskap om unga gör skillnad för unga 

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser 

ut lokalt. 

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande 

och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin 

fritid, och hur de ser på sin egen framtid. 

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att: 

 skaffa kunskap om unga 

 underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter 

 skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga 

 förbättra ungas levnadsvillkor lokalt 

Enkäten är en viktig del kring delaktighet och inflytande för unga. 

Beslutsunderlag  

Tidigare års (2017) LUPP ligger i arbetsrummet 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-94 

2. Yttrande, Policy samt riktlinjer för Östhammars kommuns

arbete och beslut som påverkar barn

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslag till Policy samt riktlinjer för 

Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn och tillhörande förslag till 

kommunikationsplan. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har fått förslag till Policy samt riktlinjer för Östhammars 

kommuns arbete och beslut som påverkar barn och tillhörande förslag till 

kommunikationsplan på remiss.  

Förvaltningens tjänstemän har varit delaktiga i arbetet och eftersträvat att beakta kultur- och 

fritidsnämndens perspektiv i arbetet.  

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 Förslag till Policy samt riktlinjer för Östhammars kommuns arbete och beslut som 

påverkar barn  

 Förslag till kommunikationsplan 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Malin Arrendell, handläggare i ärendet 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-85 

3. Kulturvecka 2020

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kulturveckan under vecka 44 år 2020 ska utgå från 

syftet: ”Att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda kulturen bland annat i form 

av musik, konst, dans, film och litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande 

och god hälsa hos alla.” 

Följande kriterier gäller för att kunna beviljas medel för aktivitet under kulturveckan 2020: 

 Ansökan ska komma från kulturutövare inom bland annat musik, konst, dans, film och

litteratur samt ideella föreningar och studieförbund

 Aktiviteten ska bestå av estetiska kulturuttryck

Aktiviteter som riktar sig till målgrupperna barn och unga i åldern 7-20 samt äldre ålder 70+ 

prioriteras. 

Aktiviteten ska vara alkohol- och drogfri.  

Företag får finnas med i marknadsföringen med gratis aktiviteter. 

Sista ansökningsdag är 2020-09-13 för att förvaltningen ska hinna skapa kompletterande 

evenemang för att uppnå bredd i kulturuttryck och en bra geografisk spridning. Budgeten är 

satt till 150 000kr.  

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 6 februari 2020 att Östhammars kulturvecka 2020 ska 

infalla under höstlovet precis som år 2019. Nämnden beslutade även att Kulturveckan 2020 

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. Syftet är att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda 

kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i syfte att skapa 

förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla. Formerna för hur nämnden önskar 

att förvaltningen ska arrangera kulturveckan kvarstår. Under arbetet med 2019 års kulturvecka 

uppstod behovet av att förvaltningen själva arrangerade evenemang för att få ihop ett program 

med bredd och geografisk spridning, något som beskrivs i ”Utvärdering och 

utvecklingsförslag Östhammars kulturvecka”. Det inkom också några frågor från externa 

aktörer som finns i samma utvärdering för nämnden att besvara. 

Beslutsunderlag 

”Utvärdering och utvecklingsförslag Östhammars kulturvecka” 

Beslutet skickas till 

Lena Öberg lena.oberg@osthammar.se 

Malin Arrendell malin.arrendell@osthammar.se 

mailto:lena.oberg@osthammar.se
mailto:malin.arrendell@osthammar.se
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-65 

4. Antagande av Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån

ansökningar om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning

för taxor och avgifter

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om 

verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter.  

Förvaltningen får i uppdrag att på sikt skapa ett sammanhållet styrdokument för nämndens 

samtliga bidrag och då inkludera dessa riktlinjer.  

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt reglemente 2020-02-18, § 7. I det har bidrag till 

föreningar samlats under kultur- och fritidsnämnden. Delegationen från fullmäktige är att 

nämnden ska besluta i ärenden:  

 inom ramen för fastställda normer besluta om bidrag till föreningar, studieförbund och 

organisationer och därigenom medverka till en attraktiv, innehållsrik, geografiskt 

spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 

 inom ramen för de medel fullmäktige avsätter i nämndens budget besluta om bidrag 

till föreningar verksamma inom Östhammars kommun utifrån ansökningar om 

verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter 

Det är den andra punkten som är nytillkommen. Syftet med att samla bidrag till föreningar 

under en nämnd är att föreningar ska ha en väg in och att alla ska behandlas likvärdigt. Detta 

innebär inte att övriga nämnders perspektiv inte ska finnas med i bedömningen när det är 

relevant. Ändringen omfattar föreningars ansökningar om verksamhetsbidrag samt 

kostnadstäckning för taxor och avgifter. Här ingår inte bidrag som betalas ut av tekniska 

förvaltningen till samfällighetsföreningar t.ex. för årensning och vägbidrag till vägföreningar. 

I samband med att fullmäktige beslutade om reglementet fattades även beslut om omföring av 

medel för denna typ av bidrag. Denna fördelning bör ses som en vägledning i dessa 

bidragsärenden.   

Förslag på riktlinjer har tagits fram utifrån underlagen från fullmäktige, diskussion i 

arbetsutskottet samt diskussion på möte om bygdegårdar och andra lokaler. För bygdegårdar 

och lokaler kommer det bli ett särskilt uppdrag för att se över stöd, det kan leda till ändringar i 

denna riktlinje och/eller ändringar i bestämmelserna om samlingslokaler i bidragsnormerna.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt 

kostnadstäckning för taxor och avgifter 

Beslutet skickas till 

 Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-63 

5. Beslut om ansökan om bidrag för kostnadstäckning av avgift

med mera för Norröns bygdegårdsförening

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan. Föreningens ansökan lyfts in som underlag till 

utredning bygdegårdar och samlingslokaler.  

Ärendebeskrivning 

Norröns bygdegårdsförening ansöker om bidrag för att täcka avgifter för miljötillsyn/-tillstånd 

(8 540 kr) och inköp av tre toaletter (6 758 kr). Totalt 15 298 kr. Föreningen redogör i 

ansökan för bakgrund och åtgärder. Sammanfattningsvis behövde föreningen göra åtgärder 

för att kunna fortsätta släppa ut avloppsvatten, detta krävde investeringar och föreningen har 

även eftersträvat låg vattenförbrukning och miljöriktiga lösningar. Föreningens motivering är 

att få stöd för miljöförbättrande och verksamhetsmöjliggörande åtgärder. Föreningen lyfter att 

bygdegården fyller ett stort lokalt behov som samlingslokal och också för lokala föreningar 

och motions- och studiecirkelaktiviteter.  

Av fullmäktiges beslut då reglementet ändrades och en omföring av medel genomfördes för 

bidrag till föreningar (verksamhetsbidrag och kostnadstäckning för avgifter) framgår att det 

finns medel för kostnadstäckning/övriga bidrag à 10 000 kr. Eftersom ansökan för avgifter 

kopplade till miljötillsyn- och tillstånd kan del av ansökan täckas av detta. Budgetutrymmet 

för året är i så fall i nära nog intecknat. Köp av inredning såsom toaletter finns det inte medel 

avsatta för. Investerings- och utrustningsbidrag kan sökas, men det behöver i så fall ske enligt 

det ansökningsförfarande som gäller det bidraget.  

I riktlinjer för denna typ av bidrag (som behandlas på dagens sammanträde) framgår att 

kostnadstäckning för avgifter inte bör beviljas och att bidrag till lokaler som ej ägs av 

kommunen inte bör beviljas men att bidrag kan beviljas i särskilda fall.  

Ärendets behandling 

Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-03-20, § 28, deltog inte Maria Nyström (KD) i 

handläggning eller beslut på grund av jäv. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-02, § 30, att ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde. Syftet är att riktlinjer för handläggningen av denna typ av bidragsansökningar 

ska vara fastställda och att möte om bygdegårdar med mera ska vara genomfört innan beslut. 

Vid beredningen i arbetsutskottet 2020-05-14, § 36, deltog inte Maria Nyström (KD) i 

handläggning eller beslut på grund av jäv. 

Beslutet skickas till 

 Norröns bygdegårdsförening 

 Kultur- och fritidsförvaltningen: ekonomiadministration 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-71 

6. Beslut om ansökan om bidrag till Samverkan mot brott,

Nationella Grannsamverkansgruppen

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidrag från samverkan mot brott. 

Grannsamverkansverksamheter inom kommunens geografiska område är välkomna att söka 

stöd och samarbeten genom kommunens ordinarie kanaler såsom Trygg Östhammars 

kommun. 

Ärendebeskrivning 

Samverkan mot brott är en nationell organisation med medlemmar såsom Polisen, 

försäkringsbolag och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Samverkan mot brott 

finansierar Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Organisationen har ansökt om ett årligen 

återkommande bidrag på 5 000 kr (preliminärt 2019-2020). Syftet är att fortsätta kunna dela 

ut material, framförallt skyltar för lokal grannsamverkan. Kommunstyrelsen behandlade 

förslaget under 2019 och avslog då ansökan men hänvisade verksamheter inom kommunens 

geografiska område till stöd och samarbeten genom kommunens ordinarie kanaler såsom 

Trygg Östhammars kommun (TRÖ). Förvaltningens förslag var då att kommunen ska lämna 

bidrag som vi vet kommer kommuninvånarna till godo och därför avslå ansökan. Stöd till den 

nationella organisationen bör kunna lämnas av kommunens nationella organisation SKR, som 

ju också är medlem i samverkan mot brott.  

I riktlinjer för denna typ av bidrag (som behandlas på dagens sammanträde) framgår att det 

finns 10 000 kr avsatt för övriga bidrag (såsom detta verksamhetsbidrag). I reglementet, som 

bidraget utgår från, framgår att bidrag kan ges till föreningar verksamma inom Östhammars 

kommun. I reglementet framgår att bidrag kan beviljas i särskilda fall med exempel på 

evenemang som är till nytta för många kommuninvånare. Det är både tveksamt om denna 

ansökan kan sägas omfatta förening som är verksam i Östhammars kommun och att det är till 

nytta för många kommuninvånare. Grannsamverkan förekommer i kommunen men bidraget 

är inte direkt kopplat till Östhammars kommun. Förvaltningen föreslår avslag.  

Beslutet skickas till 

 Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott,  

 Kultur- och fritidsförvaltningen: ekonomiadministration 

 Beredskapssamordnare Malin Hübinette 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-78 

7. Beslut om ansökan om bidrag till BRIS

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar ansökan delvis med 22 250 kr med anledning av covid-19 

under 2020. Finansiering sker inom buffertkonton för kultur och fritid.  

Ärendebeskrivning 

Bris – Barnens rätt i samhället ansöker om bidrag. Ansökan rör ett verksamhetsbidrag på 

44 500 kronor och gäller 2020. Bris redogör i ansökan för hur de kan finnas till hands för barn 

som saknar en vuxen att prata med. Organisationens motivering till ansökan är att 

verksamheten helt drivs av insamlade medel och att de ser ett behov av ökade öppettider 

(telefon, chatt och mail) både generellt och på grund av situationen med corona/covid-19.  

Av fullmäktiges beslut då reglementet ändrades och en omföring av medel genomfördes för 

bidrag till föreningar (verksamhetsbidrag och kostnadstäckning för avgifter) framgår att 

kultur- och fritidsnämnden beslutar om denna typ av bidrag. Barnrättsorganisationer finns inte 

med i uppräkningen av föreningstyper som medel överfördes för. Dock har ansökningar från 

Bris region Mitt hanterats inom kommunstyrelsen tidigare: 

 Ansökan om 43 680 kr 2018, vilket kommunstyrelsen avslog med hänvisning till att 

kommunen inte lämnar bidrag till regionala föreningar.  

 Ansökan om 41 650 kr 2015 (för år 2016), vilket kommunstyrelsen avslog med 

hänvisning till att Bris Mitt inte har någon lokal verksamhet.  

 Ansökan om 42 100 kr för 2015, vilket kommunstyrelsen avslog. I underlag 

framkommer att 16 000 kronor fanns budgeterat.  

 Ansökan om 42 830 kr 2013 (för år 2014). Kommunstyrelsen beviljade 30 000 kr då 

det var det budgeterade beloppet och det belopp som utbetalats tidigare år. Enligt 

beslutsunderlag var det från och med detta år som budgetansvaret flyttades från 

socialnämnden till kommunstyrelsen.  

I och med kommunstyrelsens beslut att avslå ansökan med hänvisning till att det var en 

regional förening så har anslaget istället använts som en del till budget för kvalitets-, 

hållbarhets- och miljöpriser. 

Jämförelse med andra föreningar eller organisationer som får verksamhetsbidrag och som inte 

omfattas av bidragsnormerna:  

 Brottsofferjouren har ett IOP-avtal med kommunen (ideellt offentligt partnerskap) 

som ger 4 kr per invånare och år (22 000 invånare = 88 000 kr), de stöder brottsoffer 

och sitter inte lokalt i kommunen.  

 Föreningar verksamma i Östhammars kommun inom områdena: 

o ordna aktiviteter på särskilt boende för äldre, 30 000 kr per år budgeterat

o verksamhet för personer med psykisk ohälsa, 160 000 kr per år budgeterat

o kvinnojourer, 140 000 kr per år budgeterat
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Kultur- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 

Ansökan från Bris Mitt 

Beslutet skickas till 

 BRIS, bris.mitt@bris.se  

 Kultur- och fritidsförvaltningen: ekonomiadministration 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi att Gunilla Jansson 

mailto:bris.mitt@bris.se
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Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2020-88 

8. Avgiftsbefrielse för bygglovsavgift Sjöräddningssällskapet

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar ansökan om kostnadstäckning för avgifter 

(”avgiftsbefrielse”) med 3 105 kr.  

Motivering: Verksamheten är viktig för allmänheten och räddningsstationen är placerad på 

kommunens mark. 

Bidraget finansieras inom medel för kostnadstäckning/övriga bidrag och märks med ändamål 

3028. 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har delegationsrätt att besluta om avgiftsbefrielse för 

bygglovsavgift för föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens 

föreningsbidragsnorm. Sjöräddningssällskapet uppfyller inte bidragsnormen eftersom de inte 

bedriver någon direkt verksamhet riktad mot barn och unga. 

Tidigare kunde denna typ av ärende prövas av kommunstyrelsen, men enligt nytt Reglemente 

har ansvar för samtliga föreningsbidrag överförts till KFN. 

Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund bedrivs helt ideellt. I samverkan med 

kommunen har lokal anpassats i servicehuset i hamnen. Av ett 80-tal räddningsstationer i 

Sverige är Öregrund en av få som inte har någon informationsskylt. Sjöräddningssällskapets 

räddningsinsatser är viktiga för allmänheten, framför allt det båtburna friluftslivet, som 

komplement till den kommunala räddningstjänsten. 

I reglementet, som bidraget utgår från, framgår att bidrag kan ges till föreningar verksamma 

inom Östhammars kommun. I reglementet framgår att bidrag kan beviljas i särskilda fall med 

nytta för många kommuninvånare. Skylten som bekostas av föreningen är avsedd att 

informera om Sjöräddningssällskapets lokala engagemang de senaste 90 åren genom 

räddningsstation och insatser. 

Medel som finns för kostnadstäckning/övriga bidrag uppgår till 10 000 kr och inga bidrag har 

betalats ut ur potten ännu. Avgiften som Sjöräddningssällskapet ansöker om att befrias från/få 

kostnadstäckning för är 3 105 kr. 

Beslutet skickas till 

 Sjöräddningssällskapet 

 Kultur- och fritidsförvaltningen: ekonomiadministration 

 Bygg- och miljönämnden  
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    Dnr KFN-2020-89 

9. Friluftsbad, avveckling av kommunala badplatser  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avvecklar Aspbo 2, Hammardammsbadet och Klackskärsbadet 

som kommunala badplatser fr.o.m. 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

I Anläggnings- och lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidsnämnden står under rubriken 

”Framtida behov” att ”Klackskärsbadet, Hammardammen och Aspbo 2 bör utvärderas om 

baden fortsatt ska vara ett kommunalt åtagande”.  

Aspbo 2 är angivet som nakenbad, men ligger numera strategiskt olämpligt med tanke på 

Upplandsleden och Vikingaleden, som passerar platsen. Aspbo 2 skulle kräva stora insatser 

när det gäller röjning m.m. för att hålla acceptabel tillgänglighet för kommunalt bad. I 

närområdet finns både Aspbo 1 och Aspbo 3 som kommunala badplatser. 

Klackskärsbadet är ett mindre naturbad i direkt anslutning till Klackskärs campingplats. 

Badplatsen tillhörde tidigare campingplatsen, men i samband med nytt arrendeavtal flyttades 

badplatsen till kommunens ansvar. Den naturliga kommunala badplatsen i området är 

Krutudden, Klackskär saknar service för badgästerna och uppfyller därför inte förväntningar 

på kommunal badplats.  

Badplatsen vid Hammardammen ligger i närheten av Morkarla på Bergvik Skogs mark. 

Dokumenterat avtal saknas och badet har drivits under många år av eldsjäl med stark 

lokalförankring. Numera finns inget tydligt lokalt engagemang, avtal med markägaren saknas 

och relativt stora renoveringsåtgärder krävs för förväntad kommunal badplatsstandard. 

Närmaste andra badplatser är Rastsjön och Simbadet i Österbybruk (som drivs av 

Simbadföreningen).  

För kommunal badplats krävs förutom drift- och underhållsåtgärder vattenprovtagning minst 

3 gånger per säsong och miljötillsyn. 

Östhammars kommun har för närvarande 15 kommunala badplatser vilket är flera per 10 000 

invånare än de flesta av våra grannkommuner. 
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Datum  Sid 
2020-05-20  12 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

Antal badplatser per 10 000 invånare (folkbokförda) i jämförbara kommuner som enligt Anläggnings- och 

lokalförsörjningsplan ska användas i framtida utredningar vid jämförelser. 

Beslutsunderlag 

Anläggnings- och lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Tekniska kontoret 

 Bygg- och miljönämnden 

 Bergvik Skog  
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Datum  Sid 
2020-05-20  13 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-80 

10. Fördelning av medel för stöd till kultur- och fritidssektorn  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar medlen enligt Förslag på särskilda insatser inom kultur- 

och fritidsområdet. 

Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige avsätter medel i tilläggsbudget som 

behandlas 2020-06-09. 

 

Ärendebeskrivning 

På grund av pågående kris till följd av Covid-19 krävs särskilda insatser inom Kultur- och 

Fritidsnämndens område. Nämnden föreslås därför tilldelats 950 tkr i tilläggsbudget för detta 

ändamål. KNF fördelar medlen. Förslag till fördelning finns i beslutsunderlag, Förslag på 

särskilda insatser inom kultur- och fritidsområdet.  

Beslutet gäller under förutsättning att fullmäktige avsätter medel i tilläggsbudget som 

behandlas 2020-06-09.  

Beslutsunderlag 

Förslag på särskilda insatser inom kultur- och fritidsområdet  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-05-20  14 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr XXXX 

 

11. Befintliga bidrag under Coronakrisen 2020 

Förslag till beslut 

Beviljat och utbetalt stöd till föreningar som inte kan användas som planerat under 2020 får 

överföras till 2021 års verksamhetsår.  

2020 års verksamhet och aktiviteter påverkar inte 2021 års bidragsnivå. 

 

Ärendebeskrivning 

Under Coronakrisen har många föreningar fått inställda och uppskjutna aktiviteter, 

sammankomster och evenemang. Detta leder till minskade intäkter. För att säkerställa 

föreningarna fortlevnad bör inte bidragsnivåer påverkas av den minskade verksamheten. 

Bidragen kan istället användas till verksamhet efter krisen. 

Bidrag som detta gäller är verksamhetsstöd inom kulturområdet, samlingslokalsbidrag och 

Lokalt aktivitetsstöd.  

Ärendets behandling 

Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet. Ärendets huvudsakliga innehåll har diskuterades 

på arbetsutskottet i samband med ärendet Fördelning av medel för stöd till kultur- och 

fritidssektorn. 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef, Elin Dahm elin.dahm@osthammar.se 

 Evenemangssamordnare, Lena Öberg lena.oberg@osthammar.se 

 Administratör Åsa Grandelius asa.grandelius@osthammar.se 

 Utvecklingsledare Peter Jansson peter.jansson@osthammar.se 

 

  

mailto:elin.dahm@osthammar.se
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mailto:peter.jansson@osthammar.se
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Datum  Sid 
2020-05-20  15 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-19  

12. Tertialuppföljning för kultur- och fritidsnämnden 2020  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer tertialuppföljning för januari-april 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämndens tertialuppföljning blir en del av kommunens samlade 

uppföljning.  

Beslutsunderlag 

Kommentar till ekonomisk tertialrapport 2020 

Beslutet skickas till 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

 Kommunstyrelsen 
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Datum  Sid 
2020-05-20  16 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-91 

13. Antagande av kommungemensam arbetsordning för 

deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i 

kommunstyrelsen och nämnder. 

 

Ärendebeskrivning 

Fullmäktige behandlar ett förslag att införa möjligheten för ledamöter (och därigenom även 

tjänstgörande ersättare) att delta i sammanträden på distans. Förslaget till ny § 45 i 

reglementet för styrelse och nämnder är:  

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarade på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 14 dagar i förväg anmäla detta till 

kommunstyrelsens/nämndens kansli. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 

distans i styrelsen/nämnden. 

Utifrån den sista meningen föreslås en kommungemensam arbetsordning för att hantera 

deltagande på distans i nämnder och kommunstyrelsen. 

Deltagande på distans är ett komplement till det fysiska sammanträdet. Det är inte möjligt att 

genomföra sammanträdet i sin helhet digitalt och SKR anser att presidiet och protokollförare 

ska befinna sig i lokalen.  

Arbetsordningen omfattar nämnder och kommunstyrelsen. Om fullmäktige beslutar att införa 

möjlighet att delta på distans i sin arbetsordning behöver egen arbetsordning tas fram för 

detta. Den behöver, utöver de krav som ligger på nämnderna och kommunstyrelsen, hantera 

att fullmäktige använder ett upprops- och voteringssystem, har en talarstol och har många 

valärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder 

Nu gällande reglemente 

Beslutet skickas till 

Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden  

 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-styrelse-och-namnder/
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Datum  Sid 
2020-05-20  17 (20) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-184 

14. Sammanträdesdagar 2020, tid för sammanträdena  

Förslag till beslut (nämnd) 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer att sammanträdena med nämnden och dess arbetsutskott 

börjar kl. 08.15 och alltid är klara till kl. 12.00 under hösten 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt sammanträdesdagar för nämnden och dess 

arbetsutskott 2019-10-28, § 63. Det är nämnden som bestämmer dag och tid för sina 

sammanträden. Tiden för kultur- och fritidsnämnden brukar vara torsdagseftermiddagar.  

Ordförande får ändra dag eller tid för sammanträdet om det föreligger särskilda skäl. Samråd 

bör ske med resten av presidiet. Eftersom förslaget är att ändra tiden för samtliga 

sammanträden lämnas förslag till beslut till nämnden.  

Ärendets behandling 

Ordförande i samråd med presidiet (arbetsutskottet) beslutade vid arbetsutskottets 

sammanträde att nämndens sammanträde 2020-05-28 börjar kl. 08.15. 

Beslutet skickas till 

 Samtliga ledamöter och ersättare i nämnden 

 Kultur- och fritidsförvaltningen för korrigering av lokal-/mötesbokningar  

 Ledings- och verksamhetsstöd, sekreterare Kersti Ingemarsson 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-21 

 

15. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. På arbetsutskottets sammanträde informerades 

om: 

 Bemanning på kontoret och på distans i och med covid-19 

 Tjänstemannaomorganisation pågår. Nuvarande kultur- och fritidsförvaltning hamnar 

inom sektor samhälle.  

 Budgetprocessen har skjutits upp, ramarna presenteras på kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2 juni och nämnden har budgetdag 11 juni.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse om Studieförbundens förutsättningar att vara en samhällsresurs i och med 

Coronakrisen 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-35 

 

16.  Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 89/2020: Förstudie om ökad kommunal 

samverkan inom Uppsala län 

b) Beslut om slutligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Friluftsbad - tillgängliga 

och nära naturen i Östhammar kommun 

c) Rapport från Länsstyrelsen i Stockholm, Nationella minoriteter och minoritetsspråk – 

Minoritetspolitikens utveckling år 2019 

d) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 32/2020: Godkännande av årsredovisning 

för Östhammars kommun 2019 

e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 47/2020: Beslut om 

organisationsförändring 

f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 50/2020: Ändring i reglemente för 

styrelse och nämnder avseende deltagande på distans 

g) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 149/2020: Information om 

stöd till föreningar och organisationer inom kultur- och fritidssektorn 

h) Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd hösten 2019 

i) Redovisning av lyftet Storbrunn, Filosofikafé, hösten 2019 

j) Redovisning av lyftet Storbrunn, Filosofikafé, våren 2019 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-36 

 

17.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Inga delegationsbeslut har anmälts till sammanträdet.  

Nämndens utskotts protokoll finns i arbetsrummet.  

 

 




