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§ 23. Val av justerare 

Beslut 

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

protokoll.  

 

 

 

 

§ 24. Fastställande av föredragningslista  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fastställer föredragningslistan.  
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    Dnr KFN-2020-106 

§ 25. Information om planerade lovaktiviteter  

Förslag till beslut 

Kultur och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att införa lovaktiviteter som 

innefattar programpunkter med bland annat hoppborgar för att uppfylla förslaget. Denna 

åtgärd bekostas inom ramen för lovaktiviteter. Uppdraget lämnades efter ett förslag i samband 

med samhällsveckan, då ungdomar får information om kommunens verksamheter.  

Vi kommer att ordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i Östhammars kommun. 

Dessa ska fördelas på våra orter. Detta kommer att ske via mötesplatser där man kommer att 

kunna prova på idrotter, dans, musik och se på bla. Teater.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef Louise Söderqvist föredrar ärendet. 
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    Dnr KFN-2021-68 

§ 26. Information om bibliotekens hantering av Covid 19  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden får information om hur biblioteken har arbetet i situationen med covid-19 utifrån 

följande punkter:  

 Beskrivning av höstens säkerhetsarbete på biblioteken; 

Gemensamma beslutsmöten ägde rum under våra ”torsdagsmöten” med personalen 

om arbetsmiljö och vilka skyddsåtgärder vi behövde göra. Inköp av visir och handsprit 

m.m. liknande materiel samt beställning av montage av skydd på våra 

informationsdiskar ägde rum under hösten. Begränsat antal besökare, flytt av möbler 

m.m. 

 Stängning av alla bibliotek i januari 2021 och den verksamhet som ändå bedrevs. 
Vi valde att utveckla bokkassehanteringen som vi bedrivit för enskilda besökare som 

tidigare erbjöds besökare med särskilda behov till att gälla alla. Dator placerades på 

Östhammars Stadsbibliotek i glasentrén och kunde användas efter bokning vissa tider. 

 Beslut att öppna Östhammars Stadsbibliotek, huvudbiblioteket i kommunen den 26 

januari 2021. 

 Beskrivning av säkerhetstänk och information både till personal och besökare före 

och under denna öppning samt hur det fungerade på övriga fortsatt stängda bibliotek. 

 Önskemål från vissa besökare att öppna mer och resonemanget kring det 

 Jämförelser med övriga bibliotek i Region Uppsala pågått under hösten 2020 och 

våren 2021. Senaste uppdateringen tisdag 18 maj 2021på eftermiddagen i ett 

Regionchefs möte. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef bibliotek Barbro Gräähs föredrar ärendet. 
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    Dnr KFN-2020-179 

§ 27. Föreningsbidrag 2021, komplettering  

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden tilldelar kompletterande föreningsbidrag 2021 till:  

 PRO Alunda för minigolfbanan i Alunda 10 000 kr  

 Furuhöjdskyrkans Ungdomsförening grundbidrag 1800 kr  

 Österby Sportfiskeklubb grundbidrag 1350 kr och vandringsled Harviksdammen Runt 

4800 kr.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens föreningsbidrag söks årsvis av föreningar enligt nämndens bidragsnormer. 2019 

infördes digitalt ansökningsformulär i väntan på upphandlingsprocessen för nytt boknings- 

och bidragssystem. 

På grund av tekniska problem har två föreningar inkommit med sena ansökningar. 

Kommunen har varken ekonomiska eller personella resurser att driva minigolfbanan i Alunda, 

men PRO Alunda önskar driva anläggningen vidare i föreningsregi. Nämnden har att ta 

ställning till PRO:s förslag alternativt en nedläggning och avveckling av anläggningen.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 
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    Dnr KFN-2019-73 

§ 28. Åtgärdstrappa för trygga idrotts-och fritidsmiljöer  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar åtgärdstrappa enligt bifogat dokument och ger förvaltningen 

i uppdrag att inarbeta texten i föreningsbidragsnormerna.  

 

Ärendebeskrivning 

2018-2019 genomfördes projektet High Five för idrottsföreningar i kommunen i samarbete 

mellan kommunen, RF-SISU Uppland och Rädda Barnen. Syftet var att skapa beredskap och 

rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkning och mobbning i den 

egna föreningen. 

För att betona vikten av trygga idrotts- och fritidsmiljöer har förslag till åtgärdstrappa tagits 

fram för att inarbetas i bidragsnormerna. Åtgärdstrappan skall vara en riktlinje för 

kommunens tjänstepersoner att tillsammans med RF-SISU Upplands idrottskonsulenter agera 

om missförhållanden upptäcks i en förening.  

Beslutsunderlag 

Åtgärdstrappa förslag 

Ärendets behandling 

Beslut om uppdrag har fattats i separat ärende, KFN-2018-70: Kultur- och fritidsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att utreda premiering av de föreningar som certifieras. I uppdraget 

ingår även att utreda möjlig koppling mellan handlingsplanen/certifieringen och kommunens 

föreningsbidrag. Lägesrapport lämnades 2019-09-19, § 49. Ärendet behandlas fortsatt inom 

ramen för ärende om bidragsnormer. Senaste lägesrapport lämnades 2021-02-18, § 3. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Utvecklingsledare Peter Jansson och enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef Daniel Andersson 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-05-27  8 (15) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

 

    Dnr KFN-2021-69 

§ 29. Uppdrag om Friluftspolitisk plan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en friluftspolitisk plan med 

följande inriktning: 

 Inventera och klassificera friluftsområden 

 Ta fram förbättringsåtgärder för friluftsområden i samverkan med föreningar, skola, 

markägare, besökare och övriga medborgare  

 Fokus på det friluftspolitiska målet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” 

 Fokus på målet ”Tillgänglig natur för alla” 

 Marknadsföring och kommunikation av våra friluftsområden 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

En referensgrupp bestående av Peter Bender, projektledare, Fritidsenheten och 

miljösakkunnig Camilla Andersson, arbetar med att ta fram ett förslag till friluftsplan för 

Östhammars kommun. Uppdraget är att i så bred samverkan som möjligt och med bland annat 

skola, civilsamhälle, markägare och privatpersoner ta reda på kommunens gemensamma vilja 

med friluftslivet. Planen kommer svara på frågan hur vi vill att friluftslivet ska utvecklas och 

vilka åtgärder som krävs för att uppnå önskad utveckling. Förslag på plan lämnas till KF för 

beslut. Om och när KF antar planen börjar arbetet med implementering av planen och åtgärder 

kopplade till den. 

Lägesrapport 

Planen tas fram enligt Naturvårdsverkets metod och kommer tas med som ett tillägg till ÖP 

2021. Vi har hittills samlat in underlag, kartlagt områdestyper och klassificerat områden. 

Innan sammanställandet av förslag till plan ska vi digitalisera och visualisera områdena i 

digitala kartskikt och ta in förbättringsåtgärder från medborgare och tidigare nämnda grupper 

i kommunen. Förslag till plan beräknas gå till beslut i KF den 9 November år 2021. 

Syfte 

Syftet med planen är att göra friluftslivet mer tillgängligt för våra invånare och besökare, och 

att förbättra folkhälsan. Genom att direkt eller indirekt anordna fler fysiska aktiviteter för våra 

olika grupper i samhället tror vi att intresset för friluftslivet kommer öka, särskilt hos dem 

som idag inte är särskilt aktiva. För det behöver vi bli bättre på att marknadsföra och 

informera om våra friluftsområden.   

Varje år genomför vi en självskattad enkät om vårt friluftsarbete. Den har även tidigare år 

visat att just fler aktiviteter i friluftsområden och marknadsföring av desamma är våra största 

utvecklingsområden. 
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Passande nog är det friluftslivets år 2021 och vi har redan anordnat flera aktiviteter i naturen, 

bland annat friluftskompis där målgruppen är nyanlända. Tanken är att deltagarna själva blir 

en friluftskompis och i sin tur visar sina vänner de områden de själva besökt. 

Behovsanalys för plan (se bilaga) 

Enligt riktlinje för styrdokument ska en behovsanalys göras innan framtagande eller 

revidering av politiskt antagna styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Behovsanalys, (se bilaga 1). 

Projektdirektiv 32 ”Inventera friluftsområden och upprätta en friluftspolitisk plan” (se bilaga 

2) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Hälsostrateg Peter Bender och enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom: Kersti Ingemarsson 

Handläggare: Peter Bender 

Enhetschef Fritid Daniel Andersson 

Verksamhetschef Attraktiv Kommun Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2021-37 

    Dnr REV-2021-2 

§ 30. Yttrande över revisionens uppföljande granskning av 

2018 års genomförda granskningar 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande: 

Förtroendekänsliga poster och följsamhet av styrdokument på upphandlingsområdet kommer 

ingå i riskanalys inför framtagande av internkontrollplan. Om riskanalysen visar att områdena 

behöver ingå i nämndens internkontrollplan kommer de göra det.  

Nämnden står bakom förvaltningens kommentarer. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av 2018 års genomförda granskningar. Dessa 

granskningar rör budgetprocess och prognossäkerhet, konsulttjänster, lokalförsörjning och 

fastighetsunderhåll, tillsynsverksamhet inom bygg- och miljönämnden samt 

förtroendekänsliga poster. Sammanfattningsvis har revisionen konstaterat att bedömningar 

och rekommendationer hörsammats till stor del. Mot bakgrund av granskningen lämnar 

revisionen ett antal rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden. Dessa återges i kursivt 

nedan följt av förvaltningens kommentar.  

I likhet med socialnämnden, genomföra en inventering av befintliga avtal med syfte att 

säkerställa att samtliga avtal finns i kommunens avtalsdatabas.  

En inventering anses inte nödvändig i samtliga verksamheter då avtal redan har funnits 

inlagda. En inventering inom IT-området har genomförts. Att upphandlade avtal finns i 

kommunens avtalskatalog säkerställs genom att det är Verksamhet Upphandling som 

genomför samtliga annonserade upphandlingar och ansvarar för framtagandet av avtal och att 

samtliga avtal läggs in i avtalskatalogen. Om en verksamhet genomför en upphandling själv 

vilket de kan göra upp till 100 tkr är rutinen att avtal ska lämnas till Verksamhet Upphandling 

som lägger in avtalet i avtalskatalogen. Detta anses inte som ett problem numera sedan en 

central verksamhet för upphandling finns. 

Överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med intern 

kontroll.  

Genom att Verksamhet Upphandling genomför samtliga annonserade upphandlingar ingår det 

i arbetet att överväga ev risker. Om en verksamhet genomför en konsultupphandling vilket de 

har möjlighet att göra upp till 100 tkr finns rutiner för hur en direktupphandling ska göras på 

INES och att avtal ska tecknas. Verksamheten rekommenderas också att alltid att ta kontakt 

med Verksamhet upphandling inför genomförande av en direktupphandling. 

Utifrån kommunens nya riktlinjer för styrdokument kommer alla politiskt antagna 

styrdokument av normerande typ övervägas som en del i riskanalysen för internkontroll. Det 

gäller även policy och riktlinjer för upphandling. Om det i riskanalysen identifieras en risk för 
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att detta område eller andra områden inom upphandling inte hanteras på det sätt som är 

beslutat så kommer det ingå i internkontrollen.  

Säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handläggning av 

förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att minska risker för 

fel.  

Verksamhetsstöd ekonomi arbetar fortlöpande med utbildning och information på 

kommunens intranät kring handläggningen av förtroendekänsliga poster. Visst systemstöd, 

såsom inbyggda kontrollmoment i ekonomisystemet, finns idag men detta kan möjligtvis 

utvecklas, frågan kommer att utredas vidare. Inför fastställande av nästkommande periods 

internkontrollplaner kommer frågan om internkontroll av förtroendekänsliga poster lyftas, 

hanteringen likställas i hela kommunen och det förebyggande arbetet förtydligas. 

Övriga kommentarer 

Kommunen har genomfört en omorganisation sedan granskningarna 2018 genomfördes. 

Revisionen önskar yttrande senast 2021-06-30.  

Beslutsunderlag 

Uppföljande granskning av 2018 års genomförda granskningar  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 

Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG 

Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se  

  

mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
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    Dnr KFN-2020-202 

    Dnr KS-2020-442 

§ 31. Yttrande om motion om äldre- och brukarombud 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom socialnämndens och kommunstyrelsens 

yttranden över motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-06-03 att man i Östhammars kommun 

snarast inrättar en tjänst som äldre/brukarombud enligt ovan beskrivna inriktning. (Beskrivs i 

motionen.) Medel till tjänsten ska skapas inom kommunstyrelsens budget. 

Vid behandling av svaret på motionen i fullmäktige 2020-11-10, § 136, beslutade fullmäktige 

att återremittera ärendet för att det skulle skickas på remiss till övriga nämnder och till 

brukarorganisationer.  

Beslutsunderlag 

Motion 

Yttrande från socialnämnden 

Svar från Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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    Dnr KFN-2021-70 

§ 32. Information om arbetsmiljö 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

För att kontinuerligt följa hur medarbetarna inom sektor samhälle upplever sin arbetsmiljö 

kommer alla medarbetare i sektorn att göra prevents enkät organisatoriskt och social 

arbetsmiljö en gång per kvartal, dvs fyra gånger per år. Kultur – och Fritidsnämndens 

medarbetare har tidigare arbetat med en egen enkät men övergår nu alltså till samma system 

som övrig förvaltning. Resultatet för första kvartalet var bättre än väntat vilket är mycket 

glädjande. Att förväntan var lägre beror på att pågående pandemi så starkt påverkar de 

områden som medarbetarna ansvarar för. I kombination med hemarbete skapas lätt en känsla 

av ensamhet. 

Beslutsunderlag 

Enkätresultatet. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Attraktiv Kommun Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2021-71 

§ 33. Tertialbokslut för kultur- och fritidsnämnden  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner tertialbokslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Från och med 2021 har kommunförvaltningen i uppdrag att skriva teritalbokslut som 

komplement till delårsberättelse och årsredovisning. Detta då majoriteten av kommunens mål 

inte uppnåddes 2020 och detta blir ett sätt för politiken att lättare följa prognosen för året. 

För kultur- och fritidsnämnden är måluppfyllelsen för 2021 mycket oviss. Detta då 

restriktioner och begränsningar pga pandemin starkt påverkar nämndens område. För år 2020 

uppfylldes ändå flera av de uppsatta målen vilket får sägas var överraskande givet den mycket 

ansträngda situationen som pandemin medförde för möjligt utbud.  

Beslutsunderlag 

Bifogat finns tertialbokslut för 2021. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson. 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef Attraktiv Kommun Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2021-10 

§ 34. Information från kommunförvaltningen  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information från verksamheten.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Enhetschef fritid Daniel Andersson informerar om: 

 Marknadsföring av lovaktiviteter i sommar 

 Konstrummet på Storbrunn har öppnat 

 Platsbesök på Dannemora har genomförts 

 Upplandsstiftelsens kommande besiktning av kulturfastigheter 

 Rekrytering av digital samordnare pågår 

 Arbetet med kommunikativa insatser gällande månadens besöksmål och event vid 

källör 

 Folder Uppleva och göra 

 Besiktning av källare på Storbrunn inför ev. verksamhet 

 Framtida öppningar utifrån pandemilagen 

 Arbete utifrån kommunstyrelsens beslut om stödbidrag 

 Olandsbadet 

 Föreningsdialogen 

 Utegym i Öregrund 

 Samverkan kring Aspö naturreservat och Lortfjärden  

 Kompetenshöjande insatser för driftspersonal 

Ordförande Jonas Lennström informerar om Regional digital konferens. 


