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§ 12. Val av justerare 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott utser Maria Nyström (KD) att justera dagens 
protokoll.  
 
 
 

§ 13. Fastställande av föredragningslista  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan.  
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    Dnr KFN-2019-46 

§ 14. Speciell satsning för 70+ i kommunens gym  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra 100 000 kr från hälsobudgeten till särskilt 
utrustningsbidrag för pensionärs- och äldreföreningar för att användas under våren och 
sommaren 2021.  

Ärendebeskrivning 

På grund av restriktioner kopplade till pandemin har de flesta planerade hälsofrämjande 
aktiviteter för riskgruppen 70+ ställts in och sim-, sporthallar och gym periodvis varit stängda. 
Under sommarhalvåret 2020 genomfördes ca:10 aktiviteter utomhus riktat till gruppen 65+.  
En stor del av hälsobudgeten lämnades ändå outnyttjad, också på grund av att aktiviteter 
riktade till andra grupper ställdes in. År 2021 anser vi att läget är detsamma eller värre och att 
ännu större del av budget förväntas lämnas outnyttjad.  
Därför föreslår fritidsenheten en tillfällig överföring av 100 000 kr från hälsobudgeten som en 
speciell satsning riktad mot gruppen 70+ och att den kommer gruppen till gagn redan under 
våren.  
Till exempel är intresset för stavgång stort. Om pensionärs- och äldreföreningar har möjlighet 
att köpa in och äga gångstavar skulle det på ett effektivt sätt möjliggöra deras förbättrade 
hälsa. Boule är också en aktivitet som vi gärna stödjer bland annat eftersom även den 
kombinerar viktiga hälsoaspekter som social samvaro, motion och friskluft. 

Beslutsunderlag 

Komplettering till ärendebeskrivning 

Ärendets behandling 

Nämnden gav förvaltningen ett uppdrag i samband med att nämnden svarade på en skrivelse 
om motion för äldre 2019-04-11, § 23. Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjlighet till någon form av speciell satsning riktad mot gruppen 70+ i 
kommunens gym. Förvaltningen får även i uppdrag att fortsätta dialogen med 
pensionärsföreningar inom ramen för kommande satsningar för äldre från nämnden och 
Upplands Idrottsförbund. 
Nämnden fick en lägesrapport 2019-09-19, § 54: Uppdraget kommer att hanteras i nya 
nätverket för hälsoutvecklingsfrågor under hösten tillsammans med Upplands Idrottsförbunds 
projekt ”Rörelseglädje för alla hela livet”. Ett förslag presenteras vid nästa arbetsutskott. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Hälsostrateg Peter Bender och enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Enhetschef fritid Daniel Andersson 
Ekonom Mattias Nilsson   
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    Dnr KFN-2021-24 

§ 15. Informationsärende Förvaltningens svar på 

Naturvårdsverkets enkät gällande Sveriges Friluftskommun 

2021 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Vid den årliga enkäten utskickad av Naturvårdsverket svarade Fritidsenheten tillsammans 
med miljösakkunnig och markstrateg på frågorna.  
Nämnden får information om svaren för att kunna ha det som ett underlag i fortsatt 
verksamhetsplanering inklusive om nämnden vill ge förvaltningen uppdrag på något område. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Enkätsvaren Naturvårdsverket. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Daniel Andersson, Elin Dahm, Camilla Andersson 
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    Dnr KFN-2020-142 

§ 16. Förslag gällande omfördelning utav 

investeringsbudgetmedel  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta medel för att införskaffa och implementera 
nytt stödsystem för föreningsbidrag och bokning av lokaler. Medel omfördelas inom 
nuvarande investeringsram. 
 

Ärendebeskrivning 

Till följd av det övervägande behovet att upphandla nytt IT-system med ändamål Bidrags- 
och bokningshantering föreslår förvaltningen att omfördela investeringsbudgetmedel för detta 
projekt. Projektet beskrivs i bilagt projektdirektiv. 
Investeringsmedel minskas motsvarande för projekt 7212, ny belysning Östhammars 
elljusspår. Detta projekt bedöms kunna genomföras trots minskning av projektbudget. 

Beslutsunderlag 

Upphandling och implementering av stödsystem för hantering av föreningsbidrag och 
lokalbokning 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt preliminär budget och flerårsplan 2020-10-01, § 64, 
och kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2021.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Enhetschef fritid Daniel Andersson 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-18  7 (16) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

    Dnr KFN-2020-179 

§ 17. Föreningsbidrag 2021  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar föreningsbidrag 2021 enligt bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunens föreningsbidrag söks årsvis av föreningar enligt nämndens bidragsnormer. 
Arbete pågår med revidering av bidragsnormerna i linje med förändring av RF:s aktivitetsstöd 
samt förändring av kommunens anläggningsstöd enligt tidigare dialog med nämnden. 
2020 har varit ett bekymmersamt år för hela samhället och inte minst föreningslivet på grund 
av pågående pandemi. Därför föreslås föreningsbidrag 2021 i stort oförändrat från 2020. 
I bilagt förslag finns ett fåtal alternativ för nämnden att ta ställning till.  

Beslutsunderlag 

Föreningsbidrag 2021 arbetsmaterial 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson och enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 
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    Dnr KFN-2021-3 

§ 18. Investerings- och utrustningsbidrag våren 2021  

Förslag till beslut 

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

 

Ärendebeskrivning 

Investerings och utrustningsbidrag kan sökas enligt KFN föreningsbidragsnormer 2 gånger 
per år. 6 föreningar har inkommit med ansökningar vid vårens utlysning. KFN ska besluta om 
bidragen. Sammanställning presenteras som arbetsmaterial till KFNAU  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ansökningar och förslag till fördelning, arbetsmaterial 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson och enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 
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    Dnr KFN-2021-27 

§ 19. Information om arbetet med Tillväxtstrategi  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtstrategin syftar till att långsiktigt skapa synergier för de samhällsinvesteringar 
kommunen avser att göra, som sedan över tid återspeglas i andra beslut och bidrar till 
attraktiviteten långsiktigt.  
Exempelvis att faktiskt planera och bygga bostäder till orter där VA-investeringar görs. Att 
skapa förutsättningar för verksamhetsetableringar och tillväxt på dessa order, bland annat 
genom utvecklandet av verksamhetsområden. Att kollektivtrafiknoder och byten mellan 
bil/kollektivtrafik sker på strategiska platser där pendlarparkeringar finns. Optimera restid 
mellan kommunens större målpunkter och exempelvis strategiska platser i Uppsala 
(exempelvis Gränby, busslinje 1 respektive resecentrum). Att det skapas tillräckligt 
resandeunderlag för att bära kollektivtrafiklinjers funktion utanför kontorstid mellan 
Östhammars kommuns olika större orter. Att samhällsinfrastruktur i form av anläggningar och 
lokaler för fritidsverksamheter placeras längs kollektivtrafikstråk som trafikeras kvällstid. Att 
placering av förskolor och skolor placeras där efterfrågan beräknas finnas och där logistik 
fungerar bra. Att öka kvaliteten i skolorna genom medvetna satsningar. Att stimulera 
flyttkedjor genom att få till attraktiva lägenheter/boenden för de som vill lämna villan på 
ålderns höst och då gärna ha nära till samhällsservice och utbud. Att skapa attraktivitet för 
turister och besökare. 
För detta krävs politisk vägledning och strategiska vägval och en övergripande 
tillväxtmålsättning på 15 års sikt, då resultatet av många processer, planer och investeringar 
tar 5-10 år innan de ger resultat. Dessa strategiska vägval uttrycks - inte minst – i den 
kommunala investeringsbudgeten.  
Den sedan 2015 antagna Tillväxtstrategin för Östhammars kommun bearbetas f.n. för att bl.a. 
hämta in erfarenheter och förändringar i både omvärld och närmiljö. Ambitionen har varit att 
göra detta som ett tillägg till den nuvarande tillväxtstrategin tillsammans med en framtidsbild 
av kommunens samhällsutveckling (en vision som – vid ett antagande – skulle ersätta den 
kommunala visionen ”Östhammar 2020”). 
Under 2020 har – med den nuvarande tillväxtstrategin som utgångspunkt – workshops 
genomförts med det lokala näringslivet, ledande politiker och tjänstepersoner för att precisera 
ett nuläge för kommunen. Förändringar i förutsättningar och erfarenheter från arbetet med 
genomförandet av strategin har vävts in och vi har provat nya vägval.  
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I det fortsatta arbetet ser vi behov av föra en kompletterande politisk dialog med syfte att 
djupare diskutera kopplingen mellan offentliga investeringar, koncentration och attraktivitet. 
Vid dessa möten vill vi även närmare testa konkreta tillväxtmål samt fånga upp reflektioner 
från politikerveckan i januari. 
Senare under våren kommer texter till Östhammars kommuns tillväxtstrategi (andra upplagan) 
att produceras och Tillväxtrådet (förstärkt med tjänstepersoner och chefer från den 
kommunala förvaltningen) ges tillfälle att tillsammans diskutera en remissversion (23 april). 
För KSau den 22 juni kommer Tillväxtstrategin för Östhammars kommun, andra upplagan, 
presenteras i en version som är tänkt att föras upp för politiskt beslut efter sommaren. Syftet 
med detta är att ge utskottet möjlighet att reflektera och justera i förslaget innan ärendet 
kommer upp som ett beslutsärende efter sommaren. 

Något om tillväxtmål 

Östhammars kommun har klarat tillväxtmålet på nettobefolkningsökning med 100 inv per år 
det senaste decenniet. Med råge de fem senaste åren.  
Efter att sedan inledningen av 2000-talet haft en svagt nedåtgående trend ökade befolkningen 
i Östhammars kommun åren 2012-2018 till dagens dryga 22 200 invånare. Vändningen följde 
i spåren av ett ökat bostadsbyggande i kommunen, där Östhammarshem och Credentia varit 
tongivande aktörer. En lägre flyttbenägenhet bland unga vuxna och förbättrade 
kommunikationer har också bidragit till att flyttnettot gentemot övriga landet har en stabilt 
uppåtgående trend och varit positivt sedan 2013.  
När de tillfälliga begränsningarna i VA-kapaciteten över tid arbetas bort öppnas ett utrymme 
för en fortsatt befolkningstillväxt, bland annat genom ett bättre utnyttjande av det befintliga 
bostadsbeståndet och nyproduktion av efterfrågade bostäder i attraktiva lägen.  
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Befolkningstillväxten i Östhammars kommun sker i huvudsak i de fem största tätorterna. 
Övriga tätorter och landsbygden har minskat sin befolkning under 2000-talet, men upplevt en 
stabilisering på senare år. Samtidigt som kommunbefolkningen totalt ökade med 194 invånare 
åren 2000-2017 ökade de fem största tätorternas invånarantal med 965 individer, vilket 
innebär att deras andel av kommunbefolkningen ökat från 61 till 65 procent. Koncentrationen 
till de största tätorterna kan förväntas fortgå och deras befolkningsandel uppgå till över 70% 
procent framåt 2035.  
Bostadsbyggandet är en avgörande komponent för att öka inflyttningen till kommunen, men 
det finns också utrymme inom det befintliga bostadsbeståndet. Exempelvis i småhus som idag 
befolkas av en eller två äldre individer men som förr eller senare kan komma att hysa en hel 
familj. Nettoinflyttning sker främst i familjeåldrarna och därmed också av barn/ungdomar. På 
senare år har det även skett en betydande nettoinflyttning i medelåldrarna 50-69 år. Bland 
unga vuxna finns ett kontinuerligt flyttningsunderskott, härrörande inte minst till ungdomars 
flytt till högre utbildning och/eller arbete i de större städerna. Gruppen unga vuxna förväntas 
dock minska kommande år, vilket innebär att även detta underskott kan förväntas minska. 
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I den kommunanalys som togs fram inom Mervärdesavtalet 2020 konstateras att ”planmässigt 
täcks behoven till del av befintliga eller pågående detaljplaner och det finns ett fortsatt 
intresse att bygga nytt från flera exploatörer. Givet att kommunen lyckas åtgärda problemen 
inom vattenförsörjningen och upprätthålla tillräcklig planering bör förutsättningarna att skapa 
utrymme för den förväntade befolkningstillväxten vara goda”. 
I förarbetet till VA-översikten utpekas en potentiell befolkningsökning på netto 250 årligen 
”givet att planerad och pågående bebyggelseutveckling genomförs fullt ut”. 
Om kommunen skulle växa med 250 invånare per år innebär det ett behov av årligen 100 nya 
bostäder, fördelat på uppskattningsvis 60 småhus, 40 lägenheter och ett mindre antal 
specialbostäder. Vi kan räkna med en fortsatt koncentration av kommunbefolkningen till de 
större tätorterna och att efterfrågan på småhus kan i och med en ökad målgruppsbefolkning i 
familjeåldrar förväntas vara som starkast i början av perioden 2021-2030. Inom äldreboende 
ligger behovet av ytterligare platser närmare 2030 än 2020 medan lägenheter, framför allt 
hyresrätter, kan förväntas möta en stabil efterfrågan under hela perioden. 
Det finns också tecken idag som tyder på en ökning av inrikes flyttnetto, dels utifrån de 
senaste årens utveckling, dels utifrån det faktum att prisnivån på egnahem fortfarande är 
gynnsam i relation till den stora grannkommunen i väster. 

 
 
Det finns argument som talar för en ökning av kommunens tillväxtambition i nivå med den 
utveckling kommunen gick igenom mellan åren 1973 – 1984.  
Givet en tydlig satsning på att utveckla nya bostäder där efterfrågan och förutsättningarna är 
som bäst, finns det förutsättningar för en långsiktigt uthållig ökning av befolkningen med 
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150-200. Det skulle kunna innebära en ökning med 2.100 – 2.800 personer fram t.o.m. 2035 
(jfr VA-översikten, beskriven ovan, som tar sikte på 2300 – 2700 personer år 2030) 
 
 
Hur stor var befolkningstilväxten under åren1970   

Något om framtidsbild (vision) för kommunens samhällsutveckling 

Något om framtidsbild för kommunens samhällsutveckling 

Vad har framkommit i samtalen om framtidsbilden för kommunens samhällsutveckling? Att 
ersätta den tidigare visionen om ”Världens bästa lokalsamhälle har framstått som önskvärt.  
Det har också varit mycket tydligt att både tjänstemän, politiker och företrädare för det lokala 
näringslivet uttryckt ett behov av en gemensam framtidsbild för det samhällsutvecklingsarbete 
som ligger framför oss. Inte minst – har det beskrivits, som värdefullt, i den stund stora 
förändringar kan komma att bli aktuella när kommunens tvingas till ekonomiska prioriteringar 
som kan komma påverka det lokala erbjudandet av offentlig verksamhet.  
När politiska företrädare ger sin framtidsbild av Östhammars kommun framträder bilden av 
en trygg kommun. Det är en bild som spänner över hela det politiska fältet och något som 
alltså borde få genomslag både i de insatser kommuner väljer att prioritera för utvecklingen av 
samhället och något som Östhammars kommun kan beskriva som sin vision. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2021-02-23, § 32, och beslutade att 
föreslå att kommunstyrelsen (2021-03-09) tar del av rapporten från arbetet med 
tillväxtstrategin för Östhammars kommun och beslutar om följande justeringar (1 och 2 
nedan) och vägledande utgångspunkt för det fortsatta arbetet (3): 

1. Tillägget till den nuvarande Tillväxtstrategin omformuleras så att den strategi som 
kommer upp för beslut under hösten utgör Östhammars kommuns Tillväxtstrategi, 
andra upplagan. Det innebär att strategin som då är uppe för beslut kan ”stå för sig 
själv” samtidigt som den utgår från det material som togs fram då nuvarande strategi 
beslutades. 

2. Tidsperspektivet som Tillväxtstrategin arbetar med är ca femton år, vilket betyder att 
siktet ställs in på Östhammars kommun 2035. 

3. Kommunens samhällsutvecklingsarbete pekar ut betydande investeringsbehov – inte 
uteslutande för att möte tillväxtens behov, utan även för att klara av reinvestering och 
fortsatt utveckling i det befintliga offentliga utbudet.  
En grundläggande utgångpunkt är att satsningar genomförs där de också skapar största 
nytta och där förutsättningarna för kommunalekonomisk hållbarhet är mest 
gynnsamma. Med den utgångspunkten följer att bostadsbyggande i efterfrågade lägen 
är en avgörande faktor för att klara – inte bara finansieringen av tillväxtens nya 
kostnader utan även kommunens samlade och nuvarande behov av välfärdstjänster. 

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Marie Berggren och Elin Dahm 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-18  14 (16) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

    Dnr KFN-2021-28 

§ 20. Information om budgetdirektiv, driftbudget 2022, 

flerårsplan 2023-2025 samt investeringsbudget 2022-2025  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Sektor verksamhetsstöd ekonomi har med stöd av kommunens resursfördelningsmodell tagit 
fram preliminära driftbudgetramar för perioden 2022-2025. Investeringsbudgetramar enligt 
föregående budgetperiods arbete presenteras och diskuteras också. 
Den politiska organisationen arbetar med budgetmaterialet efter egen planering. Beslut i 
ärendet kommer att fattas på Kommunfullmäktige den 15 juni 2021. Nämnderna presenterar 
sina verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige 9 november 
2021. 

Beslutsunderlag 

Preliminär driftbudget 2022-2025, delas ut på sammanträdet 
Preliminär investeringsbudget 2022-2025, delas ut på sammanträdet 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-18  15 (16) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

    Dnr KFN-2020-199 

§ 21. Information om pågående anläggningsutredning  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Informationen i mars 2021 fokuserar på var ärendet ligger i processen. Ärendet har 

lyfts in i ett större sammanhang som omfattar hela kommunens investeringsbudget.  

Arbete med anläggningsutredning pågår.  
Attraktiv kommun fick 2020-12-17 i uppdrag att sammanställa en ”lättare sammanfattning av 
underlagen upprättas i form av en Power Point till mitten av januari”.  
Arbetet fortsätter sedan enligt följande (från protokoll 2020-12-17): 

- Kommunstyrelsen fastställer lokalförsörjningsplanen för friluftsliv och anläggningar 

osv. på juni sammanträdet 2021 med koppling till att också besluta om budgeten på 

samma sammanträde. 

- I utredningsbeslutet som kommunstyrelsen ska behandla, måste syftet med utredningen 

framgå, vilket då påkallar en föreningsdialog som både politiker och tjänstemän är 

aktiva i. 

- Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden har ett gemensamt seminarium för 

kunskapsutbyggnad 

 

Beslutsunderlag 

Presentation (på sammanträdet) 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden har fått information om anläggningsutredningen 2020-12-03, § 88 
och 2021-02-18, § 11. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-02-02, § 9, fått information om anläggnings-
utredningen och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för att möta det 
framtida behovet av fritidsanläggningar i Östhammars kommun. Förslaget ska tas fram i 
samarbete med lokala föreningslivet. Lägesrapport ska lämnas på tekniska utskottets 
sammanträde 2021-05-11. Beslutet skickades till kommunförvaltningens ledningsgrupp för 
ärendefördelning.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet. Möten i den politiska 
organisationen genomförs. Fortsatt dialog med föreningar och allmänhet är ej bestämt.  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-03-18  16 (16) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
 

    Dnr KFN-2021-10 

§ 22. Information från kommunförvaltningen  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

Information från verksamheten.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm och enhetschef fritid Daniel Andersson 
informerar om:  

 Sökta medel för utveckling av Ånghammaren som konsertlokal 
 Sökta integrationsmedel för att göra friluftslivets år tillgängligt för fler 
 Sökta medel för idrottsanläggningar på landsbygd 
 Sökta bidrag för att minska spridning av mikroplaster 
 Fått bidrag för storytelling, 5-6 kortare filmer om tätorternas historia för sociala 

medier 
 Biblioteken: lokalen Storbrunn är öppen och på övriga finns servicen men stängda 

lokaler. Undersöker om behov finns av att öppna lokalerna på fler orter.  
 Undersöker utifrån pandemilagen och Länsstyrelsens vägledning hur gym och 

sportanläggningar kan ha öppet.  
 Ortskampen har många registrerade medlemmar. Ortskampen sätter fokus på fysisk 

aktivitet, både vardags- och träningsaktivitet. Deltagarna kan tävla för en av de sex 
största orterna i kommunen, Ortskampen pågår till 12 april och på slutet koras bästa 
ort utifrån vilken ort som har mest aktiva deltagare. 

 Arbetar med ärendena Öregrunds utegym, Alunda IBF:s önskemål att använda en yta 
för uteinnebandy, markärende för parken nära Societetshuset Källör, Allmogebåtarnas 
intresseanmälan av ytterligare lokal, Alundabadets omklädningsrum och Öregrunds 
tennissällskap har ansökt om mer mark för padelbana.  

 


