
 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  1 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kallelse 

Nämnd Kultur- och fritidsnämnd 

Datum och tid Torsdag 2020-12-03, kl. 08.15 

Plats SR Ormön, kommunhuset, Östhammar 

Sekreterare Rebecka Modin 

Ordförande Jonas Lennström (S) 

 

Ärendelista 

1. Godkännande av Strategi för närvårdsamverkan 2021–2023 2 
kl. 08.20-08.30 Peter Bender, Maud Johansson 

2. Svar på medborgarmotion om utegym i Öregrund 3 
kl. 08.30-08.50 Medborgarmotionär, Daniel Andersson 

3. Svar på medborgarmotion om att rusta badplatserna i Sund och på Krutudden 4 
kl. 08.50-09.10 Medborgarmotionär, Daniel Andersson 

4. Uppdrag att se över lokalförsörjningsplan utifrån projekt tätortsnära Gröna Stråk i 
Österbybruk 5 
kl. 09.10-09.20 Daniel Andersson 

5. Kvinnojouren Freja ansökan om verksamhetsbidrag för år 2020 6 
kl. 09.40-09.50 Peter Bender 

6. Beslut om bidrag till RSMH-Vallonerna för 2021 8 
kl. 09.50-10.00 Peter Jansson 

7. Investerings- och utrustningsbidrag, hösten 2020 9 
kl. 10.00-10.10 Peter Jansson 

8. Avsiktsförklaring rörande samarbete med och förhållningssätt till civilsamhället 11 
kl. 10.10-10.20 Elin Dahm 

9. Yttrande över förslag till ändring i reglemente för styrelse och nämnder 12 
kl. 10.20-10.30 för p. 9-11 Rebecka Modin 

10. Anpassning av styrande dokument till ny tjänstemannaorganisation 13 

11. Ändring i delegationsordning utifrån ny tjänstemannaorganisation 15 

12. Rapport av uppdrag kring Österbybruks herrgård 16 
kl. 10.30-10.50 Lena Öberg, Lisa Karm Togo, Peter Källman 

13. Information om pågående arbete kring kulturarvsfrågor 17 
kl. 10.50-11.10 Peter Källman 

14. Informationsärende rörande anläggningsutredning 18 
kl. 11.10-11.30 Elin Dahm 

15. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 19 

16. Anmälningsärenden 20 

17. Delegationsbeslut 22 
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Datum  Sid 
2020-11-25  2 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

Dnr KFN-2020-187 

1. Godkännande av Strategi för närvårdsamverkan 2021–2023  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner Strategi för närvårdsamverkan 2021–2023 och 

överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har fått Strategi för närvårdsamverkan 2021–2023 för godkännande. Berörda 

nämnder har fått möjlighet att godkänna dokumentet innan kommunstyrelsen fattar beslut i 

frågan.  

Vårdreformen lägger fokus på att stärka primärvården genom närvårdssamverkan inom 

regionen och syftar till att avlasta sjukhus och akutmottagningar. För Östhammars kommun 

innebär det att vi tar tillvara styrkorna från våra egna organisationer och ökar 

informationsutbytet mellan dem för att skapa effektiv och nära vård.  

Möjliga frågor att ta ställning till: 

 Vilka är styrkorna i vår organisation? 

 Vad kan och bör vi bidra med i närvårdssamverkan? 

Förvaltningens bedömning är att kommunen med närvårdssamverkan ökar möjligheterna att 

skapa effektiv och nära vård: Ett utökat informationsutbyte möjliggör välriktade insatser. 

Bedömningen är att det är av yttersta vikt att närvårdssamverkan leder till snabba och 

konkreta förbättringsåtgärder för att de ska bli tydliga för invånarna i regionen.  

Beslutsunderlag 

Strategi för närvårdsamverkan 2021–2023 

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Närvårdsstrateg Maud Johansson 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-184 

2. Svar på medborgarmotion om utegym i Öregrund  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet. 

Medborgarmotionen anses härmed besvarad.  

Lägesrapport för arbetet ska lämnas på första nämndssammanträdet 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Medborgarmotionen Utegym i Öregrund har uppnått namnunderskrifter från 1 % av 

folkbokförda i kommunen. Medborgarmotionens förslag är att skapa ett utegym i Öregrund, 

förslagsvis vid spårområdet. Frågan ligger inom kultur- och fritidsnämndens område enligt 

reglemente: ansvar för att verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för 

kultur- och fritidsverksamhet. 

Förvaltningens yttrande 

I dagsläget har Öregrunds IK uppvaktat tjänstemän och politiker i Östhammars kommun med 

initiativ om att anlägga, med hjälp av föreningsstöd, ett utegym invid elljuspåret. Till följd av 

Covid-19 har delegationen skjutits upp, men ambitionen är att hinsides årsskiftet besöka 

tilltänkt plats och därefter inleda Öregrunds IK i processen. 

Därför är förslaget till nämnden att ställa sig bakom motionen som en del av en behovsanalys 

samt parallellt med det jobba vidare med Öregrunds IK:s förfrågan om etablering av utegym.  

Beslutsunderlag 

Medborgarmotionen finns via kommunens webbplats 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2020-11-17, § 350, att medborgarmotionen 

hanteras inom kultur- och fritidsnämnden, inklusive beslut. 

Beslutet skickas till 

 Medborgarmotionären 

 Kommunstyrelsen för avslut av ärendet 

 Webbredaktionen för publicering på kommunens webbplats 

 Enhetschef anläggningar Daniel Andersson 

  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/utegym-i-oregrund/
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    Dnr KFN-2020-175 

3. Svar på medborgarmotion om att rusta badplatserna i Sund 

och på Krutudden  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande i ärendet. 

Medborgarmotionen anses härmed besvarad.  

Lägesrapport för arbetet ska lämnas på första nämndssammanträdet 2021.  

Ärendebeskrivning 

Medborgarmotionen rusta badplatserna i Sund och på Krutudden har uppnått 

namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i kommunen. Medborgarmotionen rör 

underhållsåtgärder som medborgarmotionären menar skulle göra badplatserna mer attraktiva. 

Frågan ligger inom kultur- och fritidsnämndens område enligt reglemente, då det rör 

fritidsverksamhet och de anläggningar som behövs för det.  

Förvaltningens yttrande 

Krutudden samt Sund, men även andra badplatser finner ett behov av kvalitetssäkrande 

skötsel. Därför har det under hösten arbetats med skötselplaner, strategi, kategorisering samt 

potentiell utveckling av friluftsbaden på längre sikt.  

Vad angår skyddsjakt är det inför 2020 ett nytt ansvarsområde som tilldelats förvaltningen 

och nämndens tjänstepersoner arbetar med att få en effektiv lösning på fågellivet.  

En särskild skötselplan tas fram för Krutudden-området som helhet där strävan efter ökat 

personflöde i området delvis kan bidra till att flyttgässens uppehälle reduceras men även 

punktinsatser som skrämselskott, skyddsjakt och andra hinder kommer vara aktuella att 

implementera under våren 2021. 

Vad gäller hundbad så finns ett sådant på Krutuddens östra sida. Förvaltningen ser över 

kommunikationen i form av skyltning och information till berörd plats. 

Därför är förslaget till nämnden att anta särskild skötselplan för Krutudden samt ta del av 

strategisk helhetsdokumentation vad angår Friluftsbaden i Östhammars kommun. Dessa 

återkommer som separata ärenden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarmotionen finns via kommunens webbplats 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2020-06-30, § 212, att medborgarmotionen 

hanteras inom kultur- och fritidsnämnden, inklusive beslut. 

Beslutet skickas till 

 Medborgarmotionären 

 Kommunstyrelsen för avslut av ärendet 

 Webbredaktionen för publicering på kommunens webbplats 

 Enhetschef anläggningar Daniel Andersson  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/rusta-badplatserna-i-sund-och-pa-krutudden/
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    Dnr KFN-2020-183 

    Dnr KFN- 

4. Uppdrag att se över lokalförsörjningsplan utifrån projekt 

tätortsnära Gröna Stråk i Österbybruk 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera 

lokalförsörjningsplanen gällande tätortsnära gröna stråk.  

Förvaltningen får i uppdrag att se över bidragsformerna för vandringsleder och promenadstråk 

i syfte att ha likartade bidrag för utveckling och skötsel av dessa.  

Lägesrapport för arbetet ska lämnas på första nämndssammanträdet 2021.  

 

Ärendebeskrivning 

I ett nyligen uppstartat projekt i Österbybruk vad gäller tätortsnära gröna stråk har 

initiativtagare där igångsatt ett stort engagemang vad gäller etablering samt underhåll utav 

befintliga (Gula stigen) samt nya dragningar  

Kultur- och Fritidsförvaltningens tjänstepersoner finner ej stöd för projektet, vilket berör 

kommunal mark, i nuvarande Lokalförsörjningsplan.  

Således önskas en komplettering utav LFP för synergieffektens skull vad gäller 

Parkförvaltningens skötselplaner i Österbybruk. 

Nämnvärda investeringar vad gäller etablering på kommunal mark som Östhammars kommun 

bör stå för: 

 Gestaltning (skyltar) 

 Eventuella bänkar på kommunal mark. 

 Kommunikation (uppdatering i naturkarta samt hemsida) 

Projektet har sedan tidigare erhållit ekonomiska bidrag från Upplandsbygd Lokalt ledd 

utveckling och om det framtidsvis bedöms att allmännyttig ideell förening ämnar sköta 

underhåll skall detta prövas mot eventuellt ekonomiskt anläggningsstöd från Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan 

Beslutet skickas till 

Enhetschef anläggningar Daniel Andersson   
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    Dnr KFN-2020-170 

    Dnr KFN-2020-65 

5. Kvinnojouren Freja ansökan om verksamhetsbidrag för år 

2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar Kvinnojouren Freja sökt verksamhetsbidrag med 80 000 

kronor för 2020 års verksamhet avseende fasta kostnader för jourtelefon via SOS alarm och 

rörliga självkostnader för enklare personlig och juridisk rådgivning.  

Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjerna i syfte att verksamheterna ska kunna få 

besked tidigt under sitt verksamhetsår samtidigt som beslutet kan ha redovisning för 

föregående år som underlag.  

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan 

Freja arbetar med att hjälpa och ta emot kvinnor och barn i krissituationer och tillhandahåller 

skyddat boende. Övriga stödinsatser: Rådgivande samtalsstöd, kontakt med myndigheter och 

annat praktiskt stöd. 

1984 startade Freja sin verksamhet i Östhammars kommun (reg. Bolagsverket 1985). De 

arbetar främst med den egna kommunen som upptagningsområde men tar även emot 

hjälpsökande från hela landet. Deras verksamhet är ideell och pågår dygnet runt, året runt.  

Ansökan avser 

 Fasta kostnader för skyddat boende i Östhammars kommun 

 Fasta kostnader för besöksmottagning 

 Fasta kostnader för jourtelefon 

 Rörliga självkostnader för enklare juridisk rådgivning 

 Övriga ideella kostnader för jourtillgänglighet och samverkan med myndigheter och 

andra samhällsaktörer 

Centrala åtgärder för verksamhetsutveckling till och med 2020-12-31 

 Vidareutbildningar/utvecklingsarbete inom jouren 

 Stöd/samarbete med mansjouren Frej 

 Utåtriktad information/ ev. restriktioner på grund av Corona 

Bakgrund och bedömning 

Bidrag för 2018 år verksamhet betalades av socialförvaltningen ut för sent på grund av ett 

misstag, och först i januari 2019. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till varför 

ansökan för verksamhetsåret 2020 kom in först i oktober 2020. En annan anledning kan vara 

att bidrag från socialstyrelsen sett väldigt olika ut år från år.  

Kultur- och fritidsförvaltningen kontaktar Freja för en mer utförlig verksamhetsberättelse där 

till exempel antal nätter i skyddat boende för kommuninvånare, antal nätter för skrivna i andra 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

kommuner och antal ärenden är preciserat. Ett gott exempel är kvinnojour i Huddinge där de 

tydligt redogör för bland annat detta.  

Bedömningen av ansökan har gjorts enligt riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar 

om verksamhetsbidrag samt kostnadstäckning för taxor och avgifter, bilaga 1, KFN § 

41/2020. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt 

kostnadstäckning för taxor och avgifter KFN-2020-65 

Beslutet skickas till 

 Kvinnojouren Freja, kontakt@kvinnojourenfreja.se 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 För ekonomiadministration, Åsa Grandelius  

  

mailto:kontakt@kvinnojourenfreja.se
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    Dnr KFN-2020-172 

6. Beslut om bidrag till RSMH-Vallonerna för 2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen RSMH Vallonerna bidrag om sammanlagt 

160 000 kronor för verksamhetsåret 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen RSMH Vallonerna i Gimo har ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 om 200 

000 kr samt om bidrag för att finansiera lokalhyra inklusive el och värme 100 000 kr. 

Föreningen har till ansökan bilagt preliminär budget och verksamhetsplan för 2021, resultat 

och balansräkning för 2019 samt verksamhets- och revisionsberättelse för 2019. Förslag till 

beslut baseras på överförd budget till kultur- och fritidsnämnden och nivån av tidigare bidrag.  

Bakgrund  

För verksamhetsåret 2020 beviljades RSMH totalt 160 000 kr av kommunstyrelsen varav 

95 000 kr för driftkostnader samt 65 000 kronor i bidrag för hyra inklusive el och värme, 

Enligt av kommunfullmäktige antaget nytt reglemente 2020-02-18, § 7 har bidrag till 

föreningar samlats under kultur- och fritidsnämnden. 

Bedömning 

Föreningen hör till en av de kategorier av föreningar som kan få bidrag utifrån fullmäktiges 

beslut och nämndens riktlinjer. Föreningens verksamhet har tidigare fått bidrag utifrån samma 

förutsättningar. Det föreslagna bidraget motsvarar tidigare bidrag och det finns utrymme i 

budget. Ett uppdrag att i samarbete med föreningen göra en utvärdering finns men har pausats 

på grund av situationen med covid-19.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje och rutiner för bidrag utifrån ansökningar om verksamhetsbidrag samt 

kostnadstäckning för taxor och avgifter KFN-2020-65 

Beslutet skickas till 

 RSMH Vallonerna 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 För ekonomiadministration, Åsa Grandelius  
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    Dnr KFN-2020-165 

7. Investerings- och utrustningsbidrag, hösten 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fördelar investerings- och utrustningsbidrag enligt följande:  

Förening  Projekt Fördelning 

Östhammar Friidrott Målning klubbhuset 0  

  Byte av vitvaror och köksluckor klubbhuset 17 500 

  Startblock 0  

Börstils Norra Bygdegårdsförening Målarfärg, elstängselaggregat 0  

Öregrunds Tennissällskap  Motorvält 27 000 

  Ny väg till padelbanan 0  

  Flytt av dagvattenbrunn 0  

  Bortforsling av träd och sly 0  

  LED-belysning tennis- och boule-hall 0  

  Kodlås till samtliga tennisbanor 0  

  Digitalt bokningssystem 0  

IF Friskis & Svettis Förvaringsmöbler för material 7 616 

Föreningen Yttersby-Elfsnäs Nya elektroder till hjärtstartare 0  

Gimo Skytteförening Värmepump 0  

  Elektorniska tavelbalkar till 300 m-banan 23 438 

  Mikrofoner och styrenhet till lerduvebanan 12 500 

Öregrunds Golfklubb  Upprustning av omklädningsrum 20 000 

Österby Gymnastikklubb Spinningcyklar 0  

Östhammars Sportklubb Hjärtstartare 12 500 

Upplands Ekeby IF  Renovering av fotbollsplan 17 188 

OK Rodhen Skolkit och träningsstativ 13 698 

Summa:   151 440 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Ärendebeskrivning 

Investerings och utrustningsbidrag kan sökas enligt KFN föreningsbidragsnormer 2 gånger 

per år. 10 föreningar har inkommit med ansökningar vid höstens utlysning. KFN ska besluta 

om bidragen. Sammanställning presenteras som arbetsmaterial till KFNAU 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ansökningar och förslag till fördelning, arbetsmaterial 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden behandlade 2020-04-02, § 22, vårens ansökningar, då 98 560 kr 

fördelades. Årsbudget för 2020 är 250 000 kr, vilket innebär att drygt 150 000 kr återstår till 

årets andra utdelning  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Berörda föreningar 
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    Dnr KFN-2017-107 

8. Avsiktsförklaring rörande samarbete med och 

förhållningssätt till civilsamhället 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta om en avsiktsförklaring rörande samarbete med - 

och förhållningssätt till civilsamhället enligt nedan:  

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till- och vill uppmuntra initiativ från 

civilsamhället som syftar till en förbättrad folkhälsa och ett attraktivt samhälle. Nämnden vill 

vara en möjliggörare och skapa goda förutsättningar för ett aktivt liv i kommunen. 

Med detta beslut vill kultur- och fritidsnämnden skicka en tydlig signal till lokala aktörer om 

att kommunen söker samarbeten i ambitionen att stärka utvecklingen av attraktiva livsmiljöer. 

I stort som smått ska intentionerna i den här avsiktsförklaringen avspegla sig i mötet mellan 

kommunen och lokala initiativtagare 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden uppvaktas ofta med initiativ från civilsamhället som önskar göra 

insatser för att öka utbudet av aktivitetsmöjligheter, stärka folkhälsan och skapa ett mer 

attraktivt samhälle. Kommunen ska uppfattas som en positiv möjliggörare för medborgarna. 

För att tydliggöra nämndens hållning i dessa frågor behövs en avsiktsförklaring som 

förvaltningen i sitt arbete kan arbete utifrån. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden gav 2017-06-22, § 51, i uppdrag till kultur- och 

fritidsförvaltningen att i samverkan med kommunledningsförvaltningen ta fram en 

överenskommelse med civilsamhället. 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2020-185 

9. Yttrande över förslag till ändring i reglemente för styrelse 

och nämnder  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot de föreslagna ändringarna. Vad gäller 

ungas delaktighet och inflytande anser nämnden att det ska ligga kvar inom sitt område med 

motiveringen att ett intensivt utvecklingsarbete har bedrivits under den senaste tiden och 

nämnden anser att det vore olyckligt att bryta denna utveckling.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett antal ändringar föreslås i reglementet. Förslaget har tagits fram utifrån den ändring i 

tjänstemannaorganisationen som träder i kraft 2021-01-01. Ändringarna beskrivs i 

protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott och handlar om ordet 

förvaltning/förvalta, personalfrågor, vissa förtydliganden samt två verksamhetsändringar. 

Verksamhetsändringarna berör inte kultur- och fritidsnämnden.  

En fråga som riktas specifikt till kultur- och fritidsnämnden rör förtydligande av 

öppenhet/inflytande/demokrati, specifikt ungas delaktighet och inflytande. Nämnden bör ta 

ställning till om någon ändring är önskvärd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27, § 312 

Förslag till reglemente med markerade ändringar 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ärendet 2020-10-27, § 312. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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    Dnr KFN-2020-173 

10. Anpassning av styrande dokument till ny 

tjänstemannaorganisation  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämndens antagna styrdokument i fortsättningen ska 

tolkas så att organisatoriska enheter och titlar anpassas till den nya 

tjänstemannaorganisationen enligt tabell under ärendebeskrivning.  

Beslutet gäller även nämndens tolkning av uppdrag från fullmäktige som getts via 

styrdokument.  

Kommundirektören får i uppgift att fördela arbetet i de fall det är oklart vem som har ansvar 

för att verkställa något som är bestämt i ett styrdokument.  

Förvaltningen får i uppdrag att i samband med nästa revidering av styrdokument säkerställa 

att de begrepp som används är anpassade till den nya tjänstemannaorganisationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen kommer att ändra tjänstemannaorganisationen så att den från och med 2021-01-

01 består av en förvaltning istället för sex förvaltningar. Den nya förvaltningen består av 

sektorer. Uppdrag från nämnderna ges till förvaltningen och förvaltningens ledning 

säkerställer att uppdragen utförs av den sektor som är bäst lämpad.  

Nämnderna och kommunstyrelsen har ett antal styrdokument. I varierande grad förekommer 

organisatoriska enheter och titlar på specifika tjänstemän i styrdokument. Ett styrdokument 

upphör inte per automatik för att en utpekad ansvarig enhet eller funktion slutar finnas, men 

dokumentet kan bli svårare att tolka.  

Revideringar av styrdokument tar ofta tid. Även vid små revideringar uppmärksammas ofta 

andra ändringsbehov. Förvaltningens förslag är därför att göra aktualitetsgranskningar av hela 

styrdokument – inte bara titlar. Detta arbete bör underlättas om riktlinjer för styrdokument 

antas och implementeras, eftersom en del i detta är att säkerställa god ordning på dokumenten 

och strukturerad aktualitetsgranskning.  

Syftet med detta ärende är att underlätta den fortsatta tolkningen av kommunens 

styrdokument och samtidigt använda resurserna för revideringar på ett effektivt sätt. 

Begrepp före 2021-01-01 Tolkning i styrdokument efter 2021-01-01 

Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunförvaltningen 

Kultur- och fritidschef eller 

Förvaltningschef kultur- och fritid 

Verksamhetschef attraktiv kommun 

Specifika funktioner inom Kultur- och 

fritidsförvaltningen 

Verksamhet attraktiv kommun 

Administrativa enheter/staber/utvecklingsenheter tolkas som gemensamt verksamhetsstöd.  

Övriga titlar och organisatoriska enheter har motsvarande benämning även efter 2021-01-



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  14 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

01. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Sektorchefer i organisation efter 2021-01-01 

Verksamhetschef kansli & utveckling 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  15 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-180 

11. Ändring i delegationsordning utifrån ny 

tjänstemannaorganisation  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer delegationsordningen. Beslutet gäller från och med 

2021-01-01.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen kommer att ändra tjänstemannaorganisationen så att den från och med 2021-01-

01 består av en förvaltning istället för sex förvaltningar. Den nya förvaltningen består av 

sektorer. I samband med detta ändras också ett stort antal titlar och vissa uppgifter ska utföras 

av nya funktioner. Det gör att samtliga delegationsordningar behöver ses över.  

Samtliga ändringar föreslås utifrån den planerade fördelningen av arbetsuppgifter och 

ansvarsområden i den nya tjänstemannaorganisationen.  

Enligt 7 kap. 6 § kommunallagen får nämnd/styrelse ge förvaltningschef möjlighet att 

vidaredelegera. Även direktören är att anse som förvaltningschef eftersom hen alltid är chef 

över förvaltningen under styrelsen. I Östhammars kommun kommer det från 2021-01-01 

endast finnas en förvaltning och därmed endast en förvaltningschef: kommundirektören. Det 

är inte uppenbart utifrån lagstiftningen, förarbeten, kommentarer och praxis om andra höga 

chefer kan anses som förvaltningschefer utifrån denna paragraf. Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) har gjort tolkningen att utgångspunkten är att bara en person inom en nämnds 

verksamhetsområde ska kunna bära rätten att vidaredelegera. Vilken person detta är måste 

också vara lätt att uttyda, dvs. att det förutom i delegationsordningen är tydligt vilken som är 

den berörda personen.  

För att minska administrationen (dokumentation av vidaredelegation och rapportering till 

styrelse/nämnd, dokumentation av anmälan av beslut till den som vidaredelegerat som sedan 

anmäler besluten till styrelse/nämnd) har de beslut där det tidigare fanns vidaredelegation 

ersatts med att säkerställa att det finns en ersättare.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning med markerade ändringar: gul text tas bort, turkos läggs till 

Beslutet skickas till 

 Webbredaktör för publicering på kommunens intranät, Ines 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 Kommundirektör Peter Nyberg 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  16 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN- 

12. Rapport av uppdrag kring Österbybruks herrgård  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden gav 2016-12-08 Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 

påbörja arbetet med att medverka till en fortsatt utveckling av Österbybruk som kulturcentrum 

med fokus på konst, kulturarvsrelaterad besöksnäring, kulturella och kreativa näringar och 

föreningsliv. 

Östhammars kommun har även åtagit sig att fram till 2022 stötta Stiftelsen Österbybruks 

herrgård med kompetens på olika områden, i syfte att stiftelsen ska kunna etablera en hållbar 

och självförsörjande verksamhet. 

På sammanträdet ges en rapport över hur Kultur- och fritidsförvaltningens arbete har 

fortskridit, hur situationen ser ut för Stiftelsen Österbybruks herrgård just nu, samt 

framtidsutsikterna för Österbybruk som kulturcentrum och besöksmål.  

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  17 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN- 

13. Information om pågående arbete kring kulturarvsfrågor  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att kommunfullmäktige 2020-02-18 antog Reglemente för styrelse och 

nämnder har kultur- och fritidsnämnden fått ett förändrat uppdrag kring kulturarvsfrågor. Det 

nuvarande ansvarsområdet omfattar ”kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd”.  

I samband med arbetet med lokalförsörjningsplan för Östhammars kommun för har Kultur- 

och fritidsförvaltningen åtagit sig att utreda och ta fram förslag på en långsiktig och hållbar 

hantering av byggnader med särskilda kulturmiljövärden i kommunens fastighetsbestånd. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar även, tillsammans med Bygg- och miljöförvaltningen 

och i dialog med Länsstyrelsen och Upplandsmuseet, för att få till ett beslut om att påbörja 

arbetet med ett kulturmiljöprogram för Östhammars kommun. Kulturmiljöprogram behövs 

som en tematisk fördjupning av nuvarande översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

Presentation på sammanträdet. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  18 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN- 

14. Informationsärende rörande anläggningsutredning 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

De idrottsanläggningar Kultur- och Fritid har strategiskt ansvar för har ett stort 

underhållsbehov. I Östhammar finns även beslut om en ny idrottshall då Frösåkershallen har 

dömts ut. För att utbudet av anläggningar ska ha politisk förankring har en process inletts där 

KS och KFNs presidier samt berörda tjänstemän deltar. Arbetet ska utmynna i vilket utbud av 

idrottsanläggningar som ska finnas i kommunen. Steg ett är att ta fram ett basutbud kring vad 

som måste finnas per ort och steg två innefattar vad som även bör finnas i kommunen.  

Arbetet leds av en extern processledare via RF-Sisu. 

Syftet med arbetet är att fatta beslut kring långsiktiga prioriteringar alternativt belysa behovet 

av ändrade budgetramar.  

Beslutsunderlag 

 Anläggningsrapport 

 Lokalförsörjningsplan 2020 

 Underlag sporthallsutredning ht 2019 

 Behovsanalys antal platser i förskola och skola 2019-2040 

 Prognos ort och skolnivå 2019-2040Sport- och simhallsutredning ht 2019 

 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  19 (23) 

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 lämnades information om:  

 Kulturveckan har påverkats starkt av pandemin. Den planerade utvärderingen kommer 

anpassas utifrån det.  

 Arbetsmiljöutvärderingar.  

 Samverkan av nämndsärenden.  

 Minnesstund för Sven Persson. 

 Övergripande information om de tre större informationsärenden som behandlas 

separat på nämndens sammanträde. 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  20 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-35 

16.  Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 117/2020: Valärende, entledigande som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

b) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 238/2020: Yttrande över Regional 

utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län 

c) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 243/2020: Heltid som norm (återkommer 

som ärende för beslut) 

d) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 237/2020: Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021, inklusive inlämningsdatum för 

årsredovisning, tertialuppföljning, delårsrapport och verksamhetsplan från nämnden 

e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 124/2020: Godkännande av Delårsrapport 

2020-08-31 

f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 126/2020: Fastställande av budget 2021 

och flerårsplan 2022-2024, drift och investeringsbudget samt verksamhetsplaner 

g) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 132/2020: Tecknande av 

hållbarhetslöften inom färdplan för hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk 

mångfald 

h) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 133/2020: nytt datum för 

budgetprocessen 

i) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 134/2020: Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021, inklusive behandling av 

årsredovisning, budget, delårsrapport och nämndernas verksamhetsplaner i 

fullmäktige. 

j) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 135/2020: Ändring av beslut av 

överföring av utebad från kultur- och fritidsnämnden till tekniska förvaltningen. 



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  21 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

k) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 147/2020: Valärende, Ny ersättare för SD 

i kultur- och fritidsnämnden 

l) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 148/2020: Valärende, Ny ersättare för C i 

kultur- och fritidsnämnden 

m) Redovisning av projektstöd för Verano Vokalensemble  

n) Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd våren 2020 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  22 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2020-36 

17.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Bzz om bin och människor 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-10-13 KFN-2020-166 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Norrtelje Countrybrudar 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-10-13 KFN-2020-167 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Genuin folkmusik i generationer 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-121 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Fru Kuckelifus magiska teater 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-135 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Höstmys 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-137 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Konstutställning med inslag av 

musik, poesi, teater och hantverk 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-140 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Spining Jennies konsert 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-144 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Från Harlem till Nalen 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-146 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Karantänkonst 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-147 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Konstvarning visar 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-148 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Harry Potter-verkstad 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-150 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Improvisationskurs 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-151 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Invigning samt föreställning 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-152 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Utställningen ”Plundring” samt 

föreläsning av författaren AR 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-153 



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2020-11-25  23 (23) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Beviljande av evenemangsstöd, 

Berättelser från Universum 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-09-30 KFN-2020-154 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

 


