
 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-03  1 (10) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Plats och tid Storbrunn, Ateljé 1, Östhammar, 2020-09-03 kl. 08.15 – 09.30 

  

Beslutande Jonas Lennström (S)  

Erik Rudolfsson (S) 

Anna Frisk (S)  

Lisa Landberg (C)  

Maria Nyström (KD)  

Julia Ekström (M)  

Oskar Rahm (C) 

Övriga deltagande Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

Kommunsekreterare Rebecka Modin 

§ 55: konsult/rapportförfattare 

  

Utses att justera Maria Nyström (KD) 

Justeringens plats och tid Storbrunn, Östhammar, 2020-09-03 

 

Underskrifter            Paragrafer 55 – 61  

Sekreterare   

 Rebecka Modin  

Ordförande 

 

  

 Jonas Lennström (S)  
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    Dnr KFN-2020-127 

§ 55. Diskussion om kartläggning av bygdegårdar och 

samlingslokaler – investeringsbehov  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Kultur- och fritidsnämnden anser att det är viktigt att frågan kring bidrag till bygdegårdar 

hanteras, att den hanteras tillsammans med frågan om samlingslokaler samt att beslut fattas 

kring huruvida de samlingslokaler som utses ska ha tidsbegränsade förordnanden samt hur 

många de bör vara och var de bör finnas geografiskt. Nämnden har ansvar för bidrag till 

föreningar inom vissa ramar som fastställs av fullmäktige; föreningar ansöker i dagsläget om 

bidrag som faller utanför dessa ramar. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar därför ärendet 

till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.  

 

Ärendebeskrivning 

I Östhammars kommun finns 16 bygdegårdar listade i Bygdegårdarnas Riksförbunds register 

(alla bygdegårdar är inte registrerade). Dessa är fördelade över hela kommunen och har lite 

olika förutsättningar, infrastruktur och verksamhet. De fyller alla en viktig roll i sina 

respektive bygder, både som samlingsplats och resurs för skapande av lokal utveckling och 

attraktivitet. Alla bygdegårdar är dock inte med i Bygdegårdarnas Riksförbund och därtill 

finns ett antal hembygdsföreningar och Folkets Hus föreningar med lokaler som fyller 

liknande behov. 

Flera gånger per år inkommer äskanden om kommunalt stöd kring finansiering av rena 

fastighetsförbättringar och renoveringar. Nämndens uppdrag är att stötta aktivitet, inte 

fastighet. Dock problematiseras frågan av att bygdegårdarna för att t ex får stöd av boverket 

måste ha ett beviljat kommunalt stöd. För att få en tydligare bild av hur situationen är för 

kommunens bygdegårdar har bifogad utredning genomförts. 

Alla tillfrågade bygdegårdar har inte svarat på den förfrågan kring investeringsbehov som 

ställts. Sammantaget uppgår behoven till 6 mkr i de svar som har inkommit. 

Beslutsunderlag 

 Rapport: Kartläggning av bygdegårdar och samlingslokaler – investeringsbehov  

 Presentation 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Konsult/rapportförfattare och kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm   
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    Dnr KFN-2020-128 

§ 56. Start av Fritidsbank i Östhammar  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att starta en fritidsbank under första kvartalet 2022 i 

Storbrunns källare. 

Ärendet tas med i budgetarbetet inför 2022.  

 

Ärendebeskrivning 

Införandet av fritidsbank har diskuterats länge i kommunen.  

Bakgrund: 

 Syftet med att starta en fritidsbank är att ge fler människor möjlighet till en aktiv fritid. 

En fritidsbank ger också möjlighet till ”prova på-verksamhet” utan att utövaren 

behöver investera. 

 En fritidsbank lånar ut fritidsutrustning två veckor i taget.  

 Befintliga fritidsbanker består nästan uteslutande av utrustning skänkt av 

privatpersoner. Inköp av hjälmar och annan säkerhetsutrustning är dock nödvändig. 

 AME ansvarar för större delen av bemanningen: Emellanåt har fritidsbanker fungerat 

som instegsjobb där personal gått vidare till arbete i exempelvis sportaffärer.  

 Fritidsbanken är idag till största delen en hållbarhetsfråga: För miljön genom återbruk 

av utrustning. För folkhälsan eftersom invånarna lättare kan pröva nya aktiviteter. Och 

för personer som vill ut i arbetslivet.  

 Tre av åtta kommuner i regionen har inte har en fritidsbank. Östhammars kommun är 

en av dessa tre. 

Den 1 jan 2021 får förvaltningen tillgång till källarlokalerna i kulturhuset Storbrunn. 

Ventilation, värme, sanitet och brandskydd behöver ses över för att bland annat svara på 

frågan hur många personer som kommer kunna vistas där samtidigt. Lokaler och entréer 

behöver anpassas till funktionsnedsatta. Syftet är att ge fler människor möjlighet till en aktiv 

fritid. 

Lokalen är Storbrunns källare, den före detta biltvätten, och till den hör lokalen på markplan 

som kallas Glaskuren. Den sammanlagda ytan är 350 m2 varav fritidsbanken kommer uppta 

ca 100-150 m2. För resterande del av ytan planeras kulturaktiviteter för barn och unga. Mixen 

av fritid och kultur i samma lokaler tror vi är särskilt lyckad.  

Kostnad:  

 Renovering av lokalerna: ytskikt och ventilation. Kostnadsförslag från tekniska 

kontoret som även inkluderar projektledare. 

 5000 kr anslutningsavgift till SISU Uppland som äger varumärket Fritidsbanken. Det 

går att starta fritidsbank utanför varumärket men detta är en fördel. 

 Drift och bemanning via AME 
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 Finansiering: Fastighetsförändringen kommer sannolikt att medföra höjd hyra för 

Storbrunn.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 Enhetschef sim- och sporthallar Daniel Andersson 

 Hälsostrateg Peter Bender 
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    Dnr KFN-2020-122 

§ 57. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden utser Qnister AB som nämndens dataskyddombud. Nuvarande 

dataskyddsombudet Johanna Widenberg entledigas från uppdraget.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 

omfördelning av resurser (dnr KS-2020-388). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 

kommun föreslås Qnister AB. Företag tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 

dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 

finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek. Alla nämnder 

under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 

gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 

organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 

hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 

styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 

inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 

det vill säga de olika nämnderna.   

Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 

dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 

Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 

dataskyddsombud.  Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. Varje nämnd gör en egen anmälan på Datainspektionens hemsida. 

Uppdraget som dataskyddsombud i Östhammars kommun innehas för närvarande av Johanna 

Widenberg. Uppdraget hör organisatoriskt till kommunledningsförvaltningen, enheten 

Lednings- och verksamhetsstöd. Widenberg är anställd som kommunarkivarie vid samma 

enhet. I och med att med att kommunstyrelsen/nämnden utser ett nytt dataskyddsombud 

entledigas hon från uppdraget som dataskyddsombud.  

Beslutet skickas till 

 Datainspektionen via blankett: 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-

dataskyddsombud.pdf  

 Qnister AB 

 HR-chef Pauliina Lundberg 

 Avgående dataskyddsombud Johanna Widenberg 

  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
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    Dnr KFN-2020-17 

§ 58. Uppföljning av intern kontroll 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av intern kontroll. Slutlig uppföljning presenteras efter årets slut. 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan - uppföljning 

Ärendets behandling 

Nämnden antog internkontrollplanen 2020-02-06, § 9. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2020-21 

§ 59. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. På arbetsutskottets sammanträde lämnades 

information om:  

 Minigolfbanorna i Alunda, där det är problem med att få till föreningsskötsel och 

underhåll av banor och marken som banorna står på.  

 Fråga om tillgänglighet till boulebana och utegym på Sjötorget. 

 Pågående utredning av möjlighet till badplats som är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning i Öregrund.  

 Bad som behövde handikapptoaletter, vilket är löst. 

 Utvecklingsarbete för hur badvärden kommuniceras till badande.  

 Arbete med att ta fram förslag till styrande dokument för badplatser pågår.  

 Mobila ungdomsgården har varit igång under sommaren.  

 Under hösten saknas lokal för ungdomsgård i Gimo. 

 Under hösten kommer ungdomsgård i Öregrund testas, en dag varannan vecka.  

 Läget gällande kommunens anläggningar: användning, skick med mera.  

 Biblioteken har hållit planerade öppettider under sommaren.  

 Satsning på biblioteket i Gimo.  

 Storbrunns bin mår bra.  

 Behov av ytterligare hall i Alunda och eventuellt samarbete med föreningsallians. 

 Stort intresse för att uppföra padelbanor. 

 Diskussioner om föreningsallians i Östhammar kopplat till träningslokaler.  

 Uppskjuten byggstart för ny idrottshall i Östhammar och beredning av ärendet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet. Kompletterande information om 

ungdomsgårdsverksamhet i Alunda och Österbybruk samt om intresse att starta 

klättringsverksamhet i Dannemora och tillgängliggöra kulturbyggnader. 
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    Dnr KFN-2020-35 

§ 60. Anmälningsärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

 

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 124/2020: Medborgarlöfte mellan kommun 

och polis 2020 

b) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 128/2020: Yttrande gällande remiss 

Färdplan för hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald 

c) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 135/2020: Information om resultatet av AVI 

och Jämix 

d) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 56/2020: Tilläggsbudget 

e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 73/2020: Valärende, ersättare i kultur- 

och fritidsnämnden 

f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 76/2020: Valärende, entledigande som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

g) Skrivelse från Arbetslivsmuseernas samarbetsråd 

h) Kommunbidrag till studieförbunden i Östhammars kommun 2020 

i) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 151/2020: Tertialrapport januari – april 

2020 

j) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 207/2020: Preliminära 

budgetramar 2021 och flerårsplan 2022-2024, drift- och investeringsbudget 

k) Skrivelse från Söderöns hembygdsförening beträffande stöd till föreningslivet 

l) Redovisning lyftet storbrunn, hösttecken 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
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    Dnr KFN-2020-36 

§ 61. Delegationsbeslut 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Protokoll från 

arbetsutskottets 

sammanträde  

KFNAU 2020-08-20 Se protokoll 

Beslut om projektstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2020-06-10 KFN-2020-93 

Yttrande över enklare remiss 

såsom detaljplan 

Sakkunnig tjänsteman 

Peter Källman 

2020-06-15 KFN-2020-112 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

KFNAU:s protokoll publiceras separat  


