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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-139

§ 62.

Hyror och avgifter 2021

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa Hyror och avgifter
2021.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de
anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till
evenemang.
Föreligger förslag till hyror och avgifter för 2021.
Simhallars inträde föreslås regleras för utjämning på en femårig period. Inför 2021 bibehålls
fortfarande ojämna talet för att sedan jämnas ut till heltal om fem inför 2022.
Övriga hyror och avgifter föreslås antas efter kpi-jämförelse skett årsvis i augusti kommande
kalenderår.
Formulering kring bidragsberättigad förening föreslås revideras till ”Allmännyttig ideell
förening i Östhammars kommun för verksamhet och träning.
Gällande rabattkort Gym föreslås att dessa avskaffas då dessa tjänat ut sitt syfte och bygger på
en mer permanent bemanning på Sim- och Sporthallarna. Kortet fungerar endast vid
bemanning.
Öregrunds gym föreslås få med autogiro-betalning i deras prislista, vilket skulle bli nytt från
2021.
Beslutsunderlag
Hyror och avgifter 2021 förslag
Nuvarande hyror och avgifter via kommunens webbplats
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Enhetschef anläggningar Daniel Andersson föredrar ärendet. Redaktionella ändringar
genomförs.
Beslutet skickas till
 Kultur- och fritidsförvaltningen
 Webbredaktionen för publicering på kommunens webbsida, styrande dokument

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2019-19

§ 63.

Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport per sista augusti 2020. (Bilaga 1)
Ärendebeskrivning
Delårsrapport till och med augusti 2020.
Prognosen väntas bli budget i balans.
Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.
Beslutsunderlag
Delårsrapport, förslag.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi
 Kultur- och fritidschef Elin Dahm

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-142

§ 64.

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2024 samt nämndmål

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer preliminär budget för 2021 och flerårsplan 2022-2024
samt nämndmål. (Bilaga 2)
Ärendebeskrivning
Förslag på budgetfördelning inför 2021 har tidigare presenterats och distribuerats. Ledamöter
har efter detta kunnat inkomma med frågor och inspel. Det som tillkommit är att
mervärdesavtalet tar slut och att medel för kulturhuset saknas. Därför föreslås att 250 tkr av
de 1,5 mkr ofördelade medlen flyttas för att säkerställa att det blir möjligt att genomföra
aktiviteter i Storbrunn även under 2021.
Beslutsunderlag
Budgetunderlag för 2018-2021
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet. Redaktionella ändringar genomförs.
Beslutet skickas till
 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi
 Kultur- och fritidschef Elin Dahm

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-143

§ 65.

Ändring av beslut av överföring av utebad från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska förvaltningen

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2017-04-25,
§ 33, om överföring av utebad mellan förvaltningar.
Ansvar för utebad är fördelat utifrån Reglemente för styrelse och nämnder, §§ 7 och 26, vilket
innebär att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för strategiskt arbete och kommunstyrelsen
ansvarar för underhåll.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-25, § 33, att överföra ett antal bad från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska förvaltningen: ”Kommunfullmäktige beslutar att överföra baden
vid campingplatserna Sunnanö och Harghamn samt två stadsnära bad, Krutudden och Gimo
friluftsbad till tekniska förvaltningen. Kultur-och fritidsnämnden har därmed inte längre
ansvar för underhåll, drift och utveckling av överförda bad.”
Detta beslut kom inte att avspeglas i ändring i reglementen. Det gör att det nu finns
motsättningar mellan reglementet och det separata beslutet. Det har även lett till oklar
ansvarsfördelning i verksamheten.
Förvaltningens förslag är kultur- och fritidsnämnden ska ha det strategiska ansvaret och att
kommunstyrelsen (med tekniska förvaltningen som utförare i nuvarande organisation) har
ansvar för drift och skötsel.
Detta avspeglas av kultur- och fritidsnämndens ansvar enligt § 26 i reglementet för att
tillgodose behovet av anläggningar för fritidsverksamhet och ansvaret för aktivt friluftsliv.
Det avspeglas också i kommunstyrelsens ansvar enligt § 7 i reglementet för ansvaret för
teknisk verksamhet, bla. gällande kommunens mark och fastigheter inklusive
fastighetsskötsel, investeringar och underhåll.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
 Kultur- och fritidsnämnden
 Kultur- och fritidschef Elin Dahm
 Tekniska förvaltningen
 Teknisk chef Helen Åsbrink

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-47

§ 66.

Östhammars kommuns kulturpris 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av kulturpris
(Bilaga 3)
Vinnaren offentliggörs på en digital tillväxtgala som äger rum i slutet av oktober 2020. De
nominerade och pristagarna uppmärksammas i filmer som delas i Östhammars kommuns
digitala kanaler.
Jäv
Maria Nyström (KD) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Kulturpriset är ett pris som delas ut på tillväxtgalan. I år skulle tillväxtgalan genomföras
2020-05-15. Alla kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och
ledamöter i nämnden. Nomineringstiden var till och med 2020-03-17. Av de nominerade
kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. Bland de
nominerade som uppfyller kriterierna utser nämnden tre finalister som alla brukar bjudas till
tillväxtgalan. Nämnden utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren
offentliggörs i samband med prisutdelningen på tillväxtgalan.
På grund av covid-19 sköts Tillväxtgalan upp. Den är nu planerad att ske i digital form i slutet
av oktober. Pris delas ut i samband med filminspelning
Beslutsunderlag
 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats
 Nominerade
Ärendets behandling
På nämndens sammanträde 2020-04-02, § 27, behandlades ärendet med följande förslag till
beslut:
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av kulturpris
(Bilaga x). Vinnaren offentliggörs på Tillväxtgalan som äger rum under hösten 2020.
Samtliga finalister bjuds in till Tillväxtgalan.
Nämnden beslutade:
Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att
Tillväxtgalan är uppskjuten.
Ärendets behandling
Vid arbetsutskottets beredning 2020-09-17, § 57, deltog inte Maria Nyström (KD) i
handläggning eller beslut på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-45

§ 67.

Ungdomsledarstipendium 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av
ungdomsledarstipendium 2019 (Bilaga 4)
Vinnaren offentliggörs på en digital tillväxtgala som äger rum i slutet av oktober 2020. De
nominerade och pristagarna uppmärksammas i filmer som delas i Östhammars kommuns
digitala kanaler.
Ärendebeskrivning
Ungdomsledarstipendium är ett stipendium som delas ut på tillväxtgalan. I år var tillväxtgalan
planerad till 2020-05-15. Alla kan nominera till priset, privatpersoner,
föreningar/organisationer och ledamöter i nämnden. Nomineringstiden var till och med 202003-17. Av de nominerade kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få
nomineras. Bland de nominerade som uppfyller kriterierna utser nämnden tre finalister som
alla brukar bjudas till tillväxtgalan. Nämnden utser även vilken av de tre finalisterna som
vinner. Vinnaren offentliggörs i samband med prisutdelningen på tillväxtgalan.
På grund av covid-19 sköts Tillväxtgalan upp. Den är nu planerad att ske i digital form i slutet
av oktober. Pris delas ut i samband med filminspelning.
Beslutsunderlag
 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats
 Nominerade
Ärendets behandling
På nämndens sammanträde 2020-04-02, § 25, behandlades ärendet med följande förslag till
beslut:
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av
ungdomsledarstipendium 2019 (Bilaga x). Vinnaren offentliggörs på Tillväxtgalan som äger
rum under hösten 2020. Samtliga finalister bjuds in till Tillväxtgalan.
Nämnden beslutade:
Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att
Tillväxtgalan är uppskjuten.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-46

§ 68.

Idrottsprestation 2019

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av priset
idrottsprestation (Bilaga 5)
Vinnaren offentliggörs på en digital tillväxtgala som äger rum i slutet av oktober 2020. De
nominerade och pristagarna uppmärksammas i filmer som delas i Östhammars kommuns
digitala kanaler.
Ärendebeskrivning
Idrottsprestation är ett pris som delas ut på tillväxtgalan. I år skulle tillväxtgalan genomföras
2020-05-15. Alla kan nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och
ledamöter i nämnden. Nomineringstiden var till och med 2020-03-17. Av de nominerade
kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. Bland de
nominerade som uppfyller kriterierna utser nämnden tre finalister som alla brukar bjudas till
tillväxtgalan. Nämnden utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren
offentliggörs i samband med prisutdelningen på tillväxtgalan.
På grund av covid-19 sköts Tillväxtgalan upp. Den är nu planerad att ske i digital form i slutet
av oktober. Pris delas ut i samband med filminspelning.
Beslutsunderlag
 Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats
 Nominerade
Ärendets behandling
På nämndens sammanträde 2020-04-02, § 26, behandlades ärendet med följande förslag till
beslut:
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av priset
idrottsprestation (Bilaga x). Vinnaren offentliggörs på Tillväxtgalan som äger rum under
hösten 2020. Samtliga finalister bjuds in till Tillväxtgalan.
Nämnden beslutade:
Ärendet bordläggs till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-09-03 på grund av att
Tillväxtgalan är uppskjuten.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-141

§ 69.

Sammanträdesdagar 2021

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar 2021 för nämnden och dess
arbetsutskott i enlighet med förslaget nedan. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00.
Ärendebeskrivning
Förslaget till sammanträdesdagar har tagits fram gemensamt för samtliga nämnder,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En del i detta är de hållpunkter som kommer
föreslås för olika steg i budgetprocessen och redovisning av kommunens ekonomi. Utöver det
baseras förslaget på det antal sammanträden som nämnden brukar ha. Sammanträdena ligger
likt tidigare år på torsdagar. En förändring som införts är att ha arbetsutskott och utskick av
kallelse till nämnden sker samma vecka, det vill säga att nämnden ligger veckan efter
utskottet. Föregående år låg nämnden två veckor efter arbetsutskottet.
Om kommunstyrelsen i sin behandling av ärendet ändrar något som gör att nämndens arbete
påverkas kommer sammanträdesdagarna lyftas på nytt.
Planerade ärenden är en preliminär planering och kommer kompletteras med ekonomiska
redovisningar med mera.
KFNAU

KFN

Planerade ärenden

11 februari

18 februari

Årsredovisning (deadline 18 feb)
Fördelning internbudget
Anta intern kontrollplan
Uppföljning intern kontroll

18 mars

25 mars

27 maj

3 juni

Tertialuppföljning (deadline 3 juni)
Internkontroll, första uppföljningen

26 augusti

Verksamhetsplan-dag.

30 september

7 oktober

4 november

11 november

9 december

16 december

Utdragsbestyrkande

Delårsrapport (deadline 7 okt.)
Anmälan av nämndens verksamhetsplan
till fullmäktige (deadline 7 okt.)
Sammanträdesdagar

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-01

Kultur- och fritidsnämnd

Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
 Nämndsadministration: Åsa Grandelius, Rebecka Modin
 Kultur- och fritidschef Elin Dahm

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-133
Dnr KS-2020-175

§ 70.

Yttrande över internremiss färdplan hållbart län,
hållbarhetslöften

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att genomföra aktiviteter enligt bilaga som en del av
kommunens hållbarhetsarbete. (Bilaga 6).
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att teckna
hållbarhetslöften.
Beslutet lämnas som nämndens yttrande till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har fått regionalt åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län –
åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald på internremiss. Syftet är att nämnden ska ta
beslut om aktiviteter som är kan genomföras som en del av kommunens hållbarhetsarbete.
Aktiviteterna som kommunen väljer att genomföra blir en del av hållbarhetslöftet som
kommunen kan välja att teckna med Länsstyrelsen. Hållbarhetslöften tecknas frivilligt av
olika aktörer i länet.
Beslutsunderlag
 Sammanställning, förslag urval åtgärder och aktiviteter
 Protokollsutdrag KSAU 2020-08-18, § 222
 Beslutsmissiv, skrivelse från Länsstyrelsen
 Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
 Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara och öka biologisk mångfald Uppsala
län
 Aktiviteter – observera att underlaget publiceras separat i arbetsrummet som excelfil
Ärendets behandling
Vid arbetsutskottets beredning 2020-09-17, § 60, fick förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med underlaget utifrån förda diskussioner inför behandling i nämnd.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Miljösakkunnig Camilla Andersson och utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen, märkt KS-2020-175
 Miljösakkunnig Camilla Andersson

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-21

§ 71.

Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Information från förvaltningens tjänstemän. På arbetsutskottets sammanträde lämnades
information om:














Planerat möte med revisionen
Pågående arbete med remissvar på regional utvecklingsstrategi (RUS)
Covid-19 relaterat till personalfrågor
Covid-19 relaterat till verksamhet, bibliotek och anläggningar har verksamhet men är
frikostiga med att tillåta paus i gymkort och dylikt
Ungdomsgårdar:
o Gimo har haft lågt intresse under våren och det finns ingen lokal att tillgå
o Alunda kommer att utökas på grund av stort intresse
o Öregrund kommer ha varannan vecka i Sven Persson-hallen
Bibliotek är igång som vanligt med enstaka undantag och arbete med meröppet pågår
Bygdegårdar och samlingslokaler har behandlats som ärende i kommunstyrelsens
arbetsutskott som har lämnat ett uppdrag för fortsatt arbete
Besök hos Oskarshamns kultur- och fritidsverksamhet och deras arbete med
attraktivitet, kulturhus och anläggningar
Pågående arbete med att arrangera inspirationsföredrag för förtroendevalda och
personal inom framtida sektor samhälle med föreläsare inom attraktiva samhällen och
gott värdskap
Storbrunns bins honung har slungats
Arbete med anläggningsprogram kommer ske med en grupp bestående av
förtroendevalda och berörda tjänstemän samt en processledare från RF-SISU. I fas ett
ska basutbud diskuteras och i fas två geografisk placering.
Pågående arbete med sammanträdesschema.

Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin informerar om att kontaktuppgifter saknas till den nye
ersättare som fullmäktige utsett. Två ersättare återstår att väljas.
Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om möte med revisionen.
Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar utifrån informationen på arbetsutskottet och om:

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

 Läsprojektet där årets tema är främlingsfientlighet och etnicitet. Skolbarn årskurs 4 –
årskurs 3 i gymnasiet läser två olika böcker baserat på ålder. Syftet är att skapa en
läsvilja, universitetet studerar läsupplevelse som en del i projektet.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-35

§ 72.

Anmälningsärenden

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.
Ärendebeskrivning
Inga anmälningsärenden har lämnats till sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-01

Sid
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Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-36

§ 73.

Delegationsbeslut

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottets protokoll.
Inga ytterligare delegationsbeslut har anmälts.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll och delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-01

Sid

17 (17)

Kultur- och fritidsnämnd

Dnr KFN-2020-164

§ 74.

Representation vid begravning för avliden donator

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följa Reglemente och rutiner för gåvor och
representation för att uppvakta Sven Persson motsvarande om han hade varit förtroendevald.
Ärendebeskrivning
I Reglemente och rutiner för gåvor och representation finns bestämmelse om representation
vid dödsfall, när det gäller anställda och förtroendevalda.
Sven Persson, som har donerat en hall till kommunen, har avlidit. Redovisas förslag att
använda principerna i reglementet § 10 för att uppvakta Sven Persson. De åtgärder som
föreslås är:
 Representation på begravningsdagen (personlig närvaro)
 Kondoleans (gåva utifrån vad som är önskat från dödsboet)
 Om möjligt: flaggning utanför Sven Persson-hallen
Beslutsunderlag
Reglemente och rutiner för gåvor och representation via kommunens webbplats
Dagens sammanträde
Tyst minut hålls för Sven Persson.
Beslutet skickas till
 Ordförande Jonas Lennström (S)
 Kultur- och fritidsförvaltningen, för administration av gåva och eventuell kontroll av
flaggning

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

