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Kultur- och fritidsnämnden 
 

§ 40. Val av justerare 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser Maria Nyström (KD) att justera dagens protokoll.  
 
 
 

§ 41. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan följande tillägg: 

p.8 (§47) Uppdrag översyn av kriterier för årets ungdomsledare och årets idrottsprestation 

p.9 (§48) Information från förvaltningen 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

    Dnr KFN-2022-97 

§ 42. Östhammars kommuns kulturpris 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av kulturpris 
(Bilaga 1). 
Vinnaren offentliggörs på tillväxtgalan. 
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommuns kulturpris delas ut på tillväxtgalan den 2 september 2022. Alla kan 
nominera till priset, privatpersoner, föreningar/organisationer och ledamöter i nämnden. Av 
de nominerade kontrollerar förvaltningen vilka som uppfyller kriterierna för att få nomineras. 
Bland de nominerade som uppfyller kriterierna utser nämnden tre finalister som bjuds in till 
tillväxtgalan. Nämnden utser även vilken av de tre finalisterna som vinner. Vinnaren 
offentliggörs i samband med prisutdelningen på tillväxtgalan.  

Beslutsunderlag 
Kriterier och tidigare pristagare via kommunens webbplats: Priser och utmärkelser - 
Östhammars kommun (osthammar.se) 
Nominerade kulturpris 2021 

Beslutet skickas till 
Lisa Karm Togo 
Elin Dahm 
  

http://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendium/
http://www.osthammar.se/sv/uppleva-och-gora/stod-och-stipendier/stipendium/
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    Dnr KFN-2022-98 

§ 43. Årets ungdomsledare 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av 
ungdomsledarstipendium 2020 (Bilaga 2). 
Vinnaren offentliggörs på tillväxtgalan. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har att fatta beslut om tre finalister och en vinnare till utmärkelsen Årets 
ungdomsledare bland nominerade kandidater. Vinnaren offentliggörs i samband med 
prisutdelningen på tillväxtgalan. 

Beslutsunderlag 
Årets ungdomsledare nominerade sammanställning 
Nomineringar årets ungdomsledare 

Beslutet skickas till 
Lisa Karm Togo 
Elin Dahm 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-30  6 (10) 
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    Dnr KFN-2022-99 

§ 44. Årets idrottsprestation 2021 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden utser tre finalister och bland dessa en vinnare av priset 
idrottsprestation 2021 (Bilaga 3). 
Vinnaren offentliggörs på tillväxtgalan. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden har att fatta beslut om tre finalister och en vinnare till utmärkelsen Årets 
idrottsprestation bland nominerade kandidater. Vinnaren offentliggörs i samband med 
prisutdelningen på tillväxtgalan. 

Beslutsunderlag 
Årets idrottsprestation nominerade sammanställning 
Nomineringar årets idrottsprestation 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet och går igenom vilka nominerade som 
uppfyllt kriterierna. 

Beslutet skickas till 
Lisa Karm Togo 
Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2022-45 

§ 45. Nämndmål och styrtal 2023 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar följande mål och styrtal för år 2023:  
God välfärdsleverans 
Nämndmål:  

• Östhammars kommun har kultur- och fritidsanläggningar som är och upplevs som 
tillgängliga. 

Styrtal:   

• Vad tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? 
Måltal: Bättre utfall än 2022. 

• Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av badplatser i 
kommunen  
Måltal: Bättre utfall än 2022.  

• Antalet besök på kommunens bibliotek  
Måltal: Antalet besök ska vara högre 2023 än vad de var 2022.  

God samhällsutveckling 
Nämndmål:  

• I Östhammars kommun har vi ett gott samarbete kring utveckling av kultur- och 
fritidsutbudet oavsett varifrån initiativet kommer.  

Styrtal:   

• Upplever ni att det finns ett gott samarbete med Östhammars kommun kring 
utveckling av kultur- och fritidsutbudet?  
Måltal: Inget måltal till följd av ny mätning  
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens mål diskuterades på nämndens budget –och verksamhetsdag 30 
juni. 

Beslutsunderlag 
KFN mål inkl. styrtal 2023 

Beslutet skickas till 
Elin Dahm  
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    Dnr KFN-2022-94 

§ 46. Nytt dataskyddsombud i Östhammars kommun 
Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden utser JP Infonet som nämndens dataskyddombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Qnister AB entledigas från uppdraget.  
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 
omfördelning av resurser (dnr KS-2022-304). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås JP Infonet. Företaget 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 
Integritetsskyddsmyndigheten. Varje nämnd gör en egen anmälan på 
Integritetsskyddsmyndigheten hemsida. 
Qnister AB har tidigare varit dataskyddsombud i Östhammars kommun. I och med att med att 
kultur-och fritidsnämnden utser ett nytt dataskyddsombud entledigas Qnister AB från 
uppdraget som dataskyddsombud. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Elin Dahm 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom 
Nämndsekreterare Josefin Larsson för anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via 
blankett, https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/  

https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/
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Dnr KFN-2022-103 

§ 47. Uppdrag översyn av kriterier för årets ungdomsledare och 
årets idrottsprestation 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att se över kriterierna för årets 
ungdomsledare och årets idrottsprestation inför nomineringen till nästa års tillväxtgala. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktuella kriterier och behov av översyn av dessa diskuterades under nämndens behandling av 
ärende §§ 42-44. 

Beslutet skickas till 
Elin Dahm 
Ulf Andersson 
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för fördelning av uppdrag, via Peter Nyberg 
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Dnr KFN-2022-15 

§ 48. Information från kommunförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information från verksamheten. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm och sektorchef Ulf Andersson informerar om: 
 

• aktuellt personalläge inom attraktiv kommun; klart med ny föreningssamordnare, ny 
bibliotekschef börjar i augusti och ny enhetschef för fritid ska rekryteras 

• fritidsverksamheten på Wetsera är igång men få besökare på fritidsgården i 
Österbybruk 

• status för landbadet i Alunda 
• Gimo simhall har haft utökade öppettider 
• 90 ungdomar sommarjobbar inom Hel och rent som jobbar med skötsel av 

kommunens offentliga miljöer 
• uppdraget från kommunstyrelsen avseende att ta fram förslag på riktlinjer för extern 

uthyrning 
• förändringar inom fastighetsorganisationen 
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