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Plats och tid SR Örskär, kommunhuset Östhammar 2022-11-10 kl.13.00-15.32 
  
Beslutande Jonas Lennström (S) 

Per Malmsten (S) 
Anna Frisk (S) 
Lisa Landberg (C) 
Maria Nyström (KD) 
Julia Ekström (M) 
Sirlis Persson (SD) 

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Erik Rudolfsson (S), Tony Strand (SD) 
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Josefin Larsson, nämndsekreterare 
§§ 61-63:Caroline Henning, hälsoutvecklare 
§ 64: Marianne Pauhlson, enhetschef 
§ 65: Anita Eriksson, bokningshandläggare 
 

  
Utses att justera Maria Nyström (KD) 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2022-11-10 

 
Underskrifter            Paragrafer 61-73 

Sekreterare   
 Josefin Larsson  

Ordförande 
 
  

 Jonas Lennström (S)  

Justerande 
 
 

 

 Maria Nyström (KD)  
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Underskrift   
 Josefin Larsson  
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§ 61. Val av justerare  

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

§ 62. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer föredragningslistan. 
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    Dnr KFN-2021-69 

§ 63. Samrådsredogörelse och Friluftspolitisk plan för 
Östhammars kommun 2023-2025 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av och tillstyrker Samrådsredogörelse - Friluftspolitisk 
plan för Östhammars kommun 2023-2024 och tillstyrker den reviderade versionen av planen 
(Bilaga 1). 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Friluftspolitisk plan för 
Östhammars kommun 2023-2025. 

 

Ärendebeskrivning 
Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun 
till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för 
invånare och besökare. Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder, sektorer och 
verksamheter och därför så finns ett behov av en gemensam plan för arbetet. Med en 
gemensam plan kan vi jobba systematisk mot lokala behov och med rätt saker. Vilket gör att 
vi kan förvänta oss att uppnå våra mål på ett resurseffektivt sätt och med god effekt för 
invånare och besökare. Med planen vill vi också skapa förutsättningar för samverkan och 
samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.  

Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars kommun 
som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv och antas av kommunfullmäktige. 

Den 2 juni 2022 beslutade kultur- och fritidsnämnden om Friluftspolitisk plan för 
Östhammars kommun 2023-2024. Förslag till plan har tagits fram genom samverkan mellan 
kommunens alla sektorer och synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala 
organisationer har inhämtats genom en remiss. Remissen skickades till; barn- och 
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen, socialnämnden och 
kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta samt lokala och regionala 
organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga utvecklingsgrupper inom 
Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade i många fall förslag till 
kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för den här planen. Många 
synpunkter rörde frågor som kommer att behandlas först efter att planen är antagen, inom 
ramen för planens prioriterade mål och åtgärder. 

Friluftsplanen består av en treårig tidplan med två fokusområden och sju åtgärder. Planen 
beskriver också samverkan, budget och hur uppföljning ska ske. En projektorganisation är 
tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över tid. För att få ett effektivare samarbete med 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-11-10  5 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

övrig strategisk planering i kommunen föreslår projektorganisationens styrgrupp att planen 
bör gälla år 2023 - 2025.  

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse – Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2024 
Friluftspolitisk plan för Östhammars kommun 2023-2025 
Samtliga yttranden som inkommit under remissperioden 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2021-06-03 § 37 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 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner 2021-10-07 § 52 förslag till friluftspolitisk plan och 
remitterar planen till respektive samarbetspartner som anges i Plan för friluftsliv 2022-2023 
under rubriken Åtgärdsplan. 
Kultur- och fritidsnämndens godkänner 2021-11-11 § 74 förslaget och föreslår 
kommunfullmäktige att fastställa friluftspolitisk plan 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-30 § 295 kommunfullmäktige att fastställa Plan för 
friluftslivet. 
Kommunfullmäktige 2021-12-14 § 190 ärendet utgår. 
Kultur– och fritidsnämnden godkänner 2022-06-02 § 35 förslag till Friluftspolitiskplan för 
Östhammars kommun 2023-2024 och skickar den på remiss till kommunens övriga nämnder, 
chefer, berörda råd och andra lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Hälsoutvecklare Caroline Henning föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm, Marie Berggren, Caroline Henning 
Kommundirektör Peter Nyberg 

 för hantering 
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    Dnr KFN-2022-72 

§ 64. Samrådsredogörelse och Biblioteksplan för Östhammars 
kommun 2023-2026 

Beslut 
Kultur-och fritidsnämnden tar del av och tillstyrker Samrådsredogörelse Biblioteksplan 
Östhammars kommun 2023-2026 och tillstyrker den reviderade versionen av biblioteksplanen 
(Bilaga 2). 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för 
Östhammars kommun 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett strategidokument för långsiktig utveckling av en 
kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens 
inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för 
biblioteksplanen bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden. 
Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige. 
Organisationerna för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Östhammars kommun har i 
samverkan arbetat fram ett förslag till en ny biblioteksplan som föreslås gälla för perioden 
2023 – 2026. Planen har skickats på remiss till kommunens övriga nämnder remisstiden löpte 
6 juni – 10 september. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelsen 
Biblioteksplan för Östhammars kommun 2023 – 2026 reviderad version 
Samtliga yttrande som inkommit 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämnden gav kommunförvaltningen i uppdrag 2021-12-16 § 81 att ta fram 
ett förslag till en ny biblioteksplan för Östhammars kommun som ska gälla från och med 2023 
(KFN-2021-155). 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef Marianne Pauhlson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Marianne Pauhlson, Elin Dahm 
Kommunstyrelsen  
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    Dnr KFN-2022-144 

§ 65. Hyror och avgifter 2023 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa hyror och avgifter för 
2023 (Bilaga 3). 
 

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. Kommunfullmäktige sammanträder 2022-12-13. 

Beslutsunderlag 
Hyror och avgifter 2023 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm och bokningshandläggare Anita Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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    Dnr KFN-2021-121 

§ 66. Yttrande angående granskningshandling för Översiktsplan 
2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande angående Översiktsplan 
2023 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
”Kultur- och fritidsnämnden välkomnar den nya Översiktsplanen. Översiktsplanen påverkar i 
hög grad kultur- och fritidsnämndens område och nämnden vill särskilt trycka på det fjärde 
effektmålet ”gemenskap, öppenhet, tolerans och levande kultur är kännetecknande för 
kommunen” där ett tillägg om möjlighet till en aktiv fritid vore önskvärd ur nämndens 
perspektiv. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det resultatmål som handlar om 
samverkan där ”privata, ideella, kommunala och statliga aktörer arbetar tillsammans för att 
utveckla boendemiljön” och ser fram emot ett gemensamt arbete i att uppnå detta. Kultur- och 
fritid är en viktig aktör i samhällsplaneringen och nämnden gläds särskilt åt att 
översiktsplanen under strategier och riktlinjer tar upp att tillgängliga och attraktiva allmänna 
platser behöver utvecklas samt att det ska finnas samband mellan gröna stråk inom orterna. 
Kultur- och fritidsnämndens aktiva arbete kring friluftslivet ges med denna översiktsplan 
möjligheter till utveckling vilket är glädjande.” 
 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av planenheten på sektor samhälle i samarbete 
och dialog med övriga sektorer inom kommunförvaltningen. Den kommuntäckande 
översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd för detaljplaner, 
bygglov och andra tillstånd och beslut som rör kommunens utveckling direkt när den antas 
och har sikte på år 2040. 

Beslutsunderlag 
https://www.osthammar.se/sv/dokument/planer/oversiktsplan-2022---samradshandling/ 
Följebrev Granskning ÖP 2023 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
  

https://www.osthammar.se/sv/dokument/planer/oversiktsplan-2022---samradshandling/
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    Dnr KFN-2022-132 

§ 67. Yttrande angående Det goda livet som äldre i Östhammars 
kommun 2023-2026 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på yttrande angående 
remiss ” Det goda livet som äldre i Östhammars kommun, 2023-2026” och överlämnar det till 
Socialnämnden. 
”Kultur- och fritidsnämnden välkomnar den nya äldreplanen och har inget att invända emot, 
tillägga eller föreslå borttag av. Gruppen äldre (70+) är en av nämndens prioriterade grupper 
och nämnden ser fram emot att samarbeta i arbetet med att vara en attraktiv kommun för 
nämnda grupp. Rubrikerna 3.1.1 och 3.1.2 om hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet är 
områden där socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens mål och arbete i hög grad kan 
samordnas när planen implementeras.” 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens alla nämnder och förvaltningar har ett gemensamt ansvar att bidra till det goda 
livet som äldre. Äldreplanens inriktningar och ambitioner ska därför konkretiseras i en 
gemensam genomförandeplan. I varje nämnds verksamhetsplan ska det framgå vad nämnden 
ska bidra med för att realisera den kommungemensamma genomförandeplanen för det goda 
livet som äldre.  
Planen sänds ut på remiss till nämnder och yttrande ska lämnas senast 4 november. Kultur- 
och fritidsnämnden har fått förlängd svarstid.  

Beslutsunderlag 
Remissversion Förslag till ny Äldreplan 2023-2026 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
ange ”Dnr SN- 2022-105 Remiss – förslag till ny äldreplan 

”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun”, 2023-2026”. 
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    Dnr KFN-2022-139 

§ 68. Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
utskottet 2023 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och 
arbetsutskottet för 2023 i enlighet med förslag nedan. 
 

Arbetsutskott kl.13.00 Kultur- och fritidsnämnd kl.13.00 
 

12 januari 

9 februari 23 februari 

16 mars 30 mars 

25 maj 8 juni 

21 september 5 oktober 

26 oktober 9 november 

23 november 7 december 

 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande datum för budget -och kvalitetsdagar: 

• 28 juni 
 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer följande datum för samtal mellan utskotten för kultur- 
och fritidsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. 

• 11 maj 
• 16 november 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden behöver fastställa sammanträdesdagar för 2023.  
Planeringen av sammanträdesdagar har utgått från följande: 

• Anpassning av inlämningar utifrån budgetprocessen och ekonomiska uppföljningar 
• Anpassning till helgdagar och skollov 
• Antal sammanträden motsvarar det antal som har varit de senaste åren 

Beslutsunderlag 
Årshjul KFN 2023 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Josefin Larsson och verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Elin Dahm, Ulf Andersson 
Sektor Verksamhetsstöd: Kersti Ingemarsson, Josefin Larsson, Hanna Horneij  
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    Dnr KFN-2022-140 

§ 69. Redovisning av pågående uppdrag från kultur- och 
fritidsnämnden och utskottet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen. 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa uppdragslistan en gång 
per halvår. 
 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av pågående uppdrag som beslutas av kultur- och fritidsnämnden och utskottet. 
Uppdrag redovisas för mandatperioden 2019 till och med september 2022. 

Beslutsunderlag 
Uppdragslista KFN 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm och nämndsekreterare Josefin Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm 
Sektor Verksamhetsstöd: Kersti Ingemarsson, Josefin Larsson 
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    Dnr KFN-2022-146 

§ 70. Hyressättning för bridge i Sven Perssonhallen 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med överenskommelsen att bridgespelarna 
fortsätter att betala 5 kr per tillfälle resten av 2022 och från och med 2023 gäller 
Kommunfullmäktiges fastställda taxa. 
 

Ärendebeskrivning 
Bridgesällskapet i Sven Perssonhallen har sedan överlåtelsen av hallen till kommunen betalat 
5 kr per spelare och tillfälle. Hallen har, liksom alla kultur- och fritidsanläggningar en av 
Kommunfullmäktige antagen hyra i tre nivåer (förening, privatperson, näringsliv) som inte 
överensstämmer med detta. Nämnden informeras om möte och beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Möte om hyressättning för bridge i Sven Persson-hallen i Öregrund 2022-06-29 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Elin Dahm 
Bridgesällskapet via  
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    Dnr KFN-2022-15 

§ 71. Information från kommunförvaltningen 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheten. På arbetsutskottet 2022-10-27 lämnades information om: 

• Gimo utegym 
• ombyggnationer i Frösåkershallen och sporthallen i Öregrund 
• stängning av Gimo simhall under höstlovet pga. renovering 
• kulturveckan med start 28 oktober 
• tillförordnad fritidschef 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Elin Dahm föredrar ärendet. Informerar om: 

• utegym i Gimo och Öregrund 
• ombyggnationer 
• organisationsförändring för fastighetsdrift 
• gymlokaler 
• översyn av städning av hallar 
• tillförordnad fritidschef 
• kulturveckan 
• ungdomsgård Gimo 
• enkät om bl.a. öppetider 
• Samhällsveckan 
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Dnr KFN-2022-51 

§ 72. Delegationsbeslut för perioden september-oktober 2022 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

 

Investerings- och utrustningsbidrag 
hösten 2022, Upplands-Ekeby IF 

Elin Dahm 2022-09-22 KFN-2022-18 

Ansökan medel från finskt 
förvaltningsområde, Gimo finska 
föreningen 

Elin Dahm 2022-09-23 KFN-2022-129 

Evenemangsstöd Kulturveckan 
2022, Öregrunds hembygdsförening 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-116 

Evenemangsstöd Kulturveckan 
2022, Opera på Österbybruk 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-119 

Evenemangsstöd Kulturveckan 
2022, Anhörigföreningen i 
Östhammars kommun 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-85 

Evenemangsstöd Kulturveckan, 
SENSUS Svealand ADU 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-87 

Evenemangsstöd Kulturveckan, 
Stensunda Musik och Kultur 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-111 
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Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-110 

Evenemangsstöd, Konstföreningen 
Fröja 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-113 

Evenemangsstöd, Ekeby 
Bygdegårdsförening 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-121 

Evenemangsstöd kulturveckan 
2022, Konstvarning 

Elin Dahm 2022-09-28 KFN-2022-120 

Projektstöd, Teater Aros Elin Dahm 2022-09-30 KFN-2022-134 

Särskilt stöd till föreningslivet 
hösten 2022 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Dnr KFN-2022-15 

§ 73. Anmälningsärenden 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  
 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden:  

a) Kommunstyrelsen beslut om revidering av kommungemensam arbetsordning för 
deltagande på distans i kommunstyrelse och nämnder 2022-09-27 § 202 inkl. bilaga 
(KS-2022-585) 

b) Kommunfullmäktiges beslut om ersättares tjänstgöring i styrelse och nämnder 2022-
10-18 § 134 (KS-2022-620) 

c) Kommunfullmäktiges beslut om yttranderätt för icke tjänstgörande ersättare i styrelse 
och nämnde 2022-10-18 § 135 (KS-2022-621) 

d) Sammanställning lokalt aktivitetsstöd våren 2022 (KFN-2022-138) 

Beslutsunderlag 
Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
 



Antaget av Kommunfullmäktige 
Antaget Datum och § 
Ersätter tidigare version Nytt styrdokument 
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Inledning 
Tillsammans är vi många inom Östhammars kommun som på olika sätt arbetar för ett attraktivt 
och tillgängligt friluftsliv. Såväl kommunala verksamheter som lokala och regionala 
organisationer möjliggör att så många som möjligt kan ta del av naturen och dess effekter för 
hälsa och välmående. Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra 
Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet 
mer tillgängligt för invånare och besökare. Friluftsplanen består av en treårig tidplan med två 
fokusområden och sju åtgärder. Planen beskriver såväl samverkan som budget och hur 
uppföljning ska ske. En projektorganisation är tillsatt för att verkställa och stödja arbetet över 
tid. Eftersom friluftslivet berör fler av kommunens nämnder och verksamheter så behöver vi 
samordna oss. Med en gemensam plan för arbetet kan vi jobba systematisk mot lokala behov 
och med rätt saker. Vilket gör att vi kan förvänta oss att uppnå våra mål på ett resurseffektivt 
sätt och med god effekt för invånare och besökare. Med planen vill vi också skapa 
förutsättningar för samverkan och samarbeten med såväl lokala som regionala organisationer.  

Därför har kultur- och fritidsnämnden beslutat om en friluftspolitisk plan för Östhammars 
kommun. Planen är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom Östhammars 
kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv, planen antas av 
kommunfullmäktige.  

Förslag till plan har tagits fram genom samverkan mellan kommunens alla sektorer och 
synpunkter från övriga nämnder, lokala- och regionala organisationer har inhämtats genom en 
remiss. Remissen skickades till; barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunala rådet för pensionärer och funktionsnedsatta 
samt lokala och regionala organisationer inom friluftsliv. Remiss skickades också till samtliga 
utvecklingsgrupper inom Östhammars kommun. Inkomna synpunkter och yttranden omfattade 
i många fall förslag till kompletteringar och förtydliganden, som ligger till grund för den här 
planen. Många synpunkter rörde frågor som kommer att behandlas först efter att planen är 
antagen, inom ramen för planens prioriterade mål och åtgärder.  

Friluftsliv i Östhammars kommun 
Friluftslivet i Östhammars kommun ska vara tillgängligt för alla. Att vistas i naturen främjar 
hälsa och välmående och ett rikt friluftsliv främjar såväl folkhälsa som biologisk mångfald. Ett 
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rikt och tillgängligt friluftsliv skapar både en attraktiv boendemiljö och attraktiva besöksmål. 
Vi använder Naturvårdsverkets definition för friluftsliv: ”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- 
och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling.”  Skärgårds- 
och kustmiljön är en viktig del av friluftslivet i kommunen och eftersom Östhammars kommun 
har 400 mil av strandlinjer och mångfald av öar finns det gott om platser för friluftsliv vid både 
sjö och skog. Inom kommunen finns även flera naturreservat och friluftsbad. I samverkan med 
Upplandsstiftelsen har kommunen iordningställt sju smultronställen, som är utflyktsmål med 
höga natur- och kulturvärden. Inom kommunen finns också flera elljusspår och långa 
vandringsleder som till exempel Vikingaleden och Upplandsleden som går genom kommunen. 
Men det finns också ett flertal kortare vandringsleder som Tätortsnära gröna stråk i 
Österbybruk och stigarna på Raggarön. För den som inte vill vandra men ändå vara aktiv 
utomhus finns många lekplatser och allmänna grillplatser, där flera av dem är belagda med 
vindskydd och eller mullekojor. Dessa platser är viktiga för att boende och besökare ska kunna 
ta del av naturens hälsofrämjande effekter i sin boende- och vardagsmiljö.  

Naturvårdsverket lyfter att det finns olika typer av naturområden som är viktiga för friluftslivet. 
Under 2021 genomfördes en inventering och en klassificering av dessa naturområden i 
Östhammars kommun. Följande naturområden identifierades som särskilt viktiga att behålla 
och att utveckla för friluftslivet i kommunen: 

• Bostadsnära lek- och rekreationsområden, som är park och/eller natur för lek- och 
rekreation som finns inom gångavstånd från bostad, skola, förskola eller äldreboende. 

• Tätortsnära natur, som omfattas av natur-och skogsområden inom 3 km från bebyggelse. 
• Tätortsnära friluftsområden, vilket innebär större naturområden som är iordningställda 

för friluftsliv och som finns på gång- och cykelavstånd från bebyggelse.  
• Långa leder för vandring, cykling, paddling eller ridning.  

Inventeringen visade att Östhammars kommun har gott om tätortsnära friluftsområden och 
långa leder för vandring. Medan bostadsnära lek- och rekreationsområden samt tätortsnära natur 
kunde utvecklas. Exempelvis visade inventeringen att Alundas tätortsnära natur hade stor 
utvecklingspotential.  

Statistik från Naturvårdsverket (2021) visar att utövandet av friluftsliv i Sverige ser ungefär 
likadant ut som tidigare år men att det finns variationer mellan olika grupper i befolkningen. 
Vissa hinder för utövandet var: tidsbrist, avsaknad av någon att utöva friluftsliv med och brist 
på lämpliga platser. De tio nationella friluftsmålen handlar om att genomföra åtgärder så att 
förutsättningarna för friluftslivsutövandet förbättras. Särskilt målet friluftsliv för god folkhälsa 
(mål 9), handlar om att skapa förutsättningar för människor att på lika villkor vistas i naturen. 

Vidare beskriver Naturvårdsverket att arbetet för friluftslivet knyter an till såväl de 
miljömässiga som sociala och ekonomiska delarna i arbetet med Agenda 2030. Östhammars 
kommuns friluftspolitiska plan kopplar särskilt an till God hälsa och välbefinnande (mål 3), 
Minskad ojämlikhet (mål 10), Hållbara städer och samhällen (mål 11), Hållbar konsumtion 
och produktion (mål 12) samt Ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).  
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Naturvårdsverket lyfter tio mål för det nationella arbetet för friluftslivet, där den här planen 
omfattar åtta av dessa mål. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling (mål 6) och 
Skyddade områden som resurs för friluftslivet (mål 7) omfattas av andra styrdokument och 
samverkansstrukturer inom kommunen. Till exempel genom Destinationsstrategi Roslagen 
2030 där planen berörs men inte är drivande.  

Nationella mål för friluftslivet 
Mål 1 Tillgänglig natur för alla 
Mål 2 Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
Mål 3 Allemansrätten 
Mål 4 Tillgång till natur för friluftsliv 
Mål 5 Attraktiv tätortsnära natur 
Mål 8 Ett rikt friluftsliv i skolan 
Mål 9 Friluftsliv för god folkhälsa  
Mål 10 God kunskap om friluftslivet.  

Friluftspolitisk plan  
Friluftsplanen tar utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål om god samhällsutveckling och god 
välfärdsleverans. Planen knyter an till såväl nationella som regionala och lokala mål för 
friluftsliv och folkhälsa till exempel genom kommunens antagna hållbarhetslöften inom 
ekosystem och biologisk mångfald. Några exempel på aktiviteter där löften och plan 
sammanstrålar är: ”arbeta för att säkerställa tätortsnära natur för invånare i alla åldrar – för 
bostadsområden, skola, förskola och särskilda boenden” och ”ta fram informationsmaterial för 
att sprida kunskap om biologisk mångfald till besökare i parker och grönområden”.  
 
En projektorganisation är tillsatt på tjänstemannanivå med styrgrupp, referensgrupp och 
projektledare. Styrgruppen består av sektor samhälles sektorchef, verksamhetschefer och 
enhetschef fritid. Styrgruppen ansvarar för att en projektorganisation finns utsedd och stödjer 
arbetet med planen (omfattning, innehåll syfte, mål och tidplan). Styrgruppen ska årligen få ta 
del av uppföljning av planen och dess åtgärder.  
 
Referensgruppen Naturnavet, är ett internt samarbetsforum för naturvård och friluftsliv. I 
gruppen ingår tjänstepersoner som i sitt dagliga arbete arbetar med naturvård, friluftsliv och 
besöksnäring samt förvaltning och avtal gällande natur- och friluftsområden. Främst berörs 
verksamheterna Attraktivitet och Växande inom sektor Samhälle. Gruppen ska bidra med 
ämneskunskap och kan utgöra plattform för att kommunicera och förankra planen såväl internt 
som externt. Vid behov kan även andra referensgrupper komma att bildas. Genom dessa kan 
både lokala och regionala organisationer göras delaktiga inom ramen för åtgärdsplanen. Detta 
gäller särskilt för punkt 4, 6 och 7 i åtgärdsplanen (sidorna 6-7). 

Projektledaren (en tjänsteperson från fritidsenheten, sektor samhälle) ansvarar för att ta fram 
underlag till såväl styrgrupp som referensgrupp och driver projektet framåt genom att föreslå 
tidplan och hålla kontakt med styr- och referensgrupp. Projektledaren ska ta fram en 
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kommunikationsplan och ansvarar för den samlade kommunikationen under framtagandet av 
planen. Projektledaren ska också ansvara för att åtgärderna i planen sätts i verket och följs upp.  

Syfte och mål 

Syftet med friluftsplanen är att främja hälsa och välmående och göra Östhammars kommun till 
en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra friluftslivet mer tillgängligt för invånare 
och besökare. 

Fokusområden för planperioden 2023-2025 
 
Tillgänglig natur för alla (nationellt mål 1) 
Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras 
föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Det handlar också om att bevara och sköta om 
naturen och friluftsområden på ett långsiktigt och hållbar sätt. Ur ett rättighetsperspektiv har 
alla invånare rätt att delta i samhället och samhällsservice och anläggningar avsedda för 
allmänheten ska vara tillgängliga. Att känna sig välkommen till, lockad och trygg är avgörande 
för att friluftsområden används och ger den hälsofrämjande effekten.  
 
Ett rikt friluftsliv i skolan (nationellt mål 8) 
Sveriges barn och unga ska inom förskolan och skolans verksamhet ha möjlighet att ta del av 
olika natur- och kulturmiljöer för upplevelser och rekreation. För att skapa goda förutsättningar 
för friluftsliv i förskola och skola behövs att natur finns i närheten av skolan.  
 
Samverkan 

Med samverkan avses den samverkan som sker inom och mellan kommunens sektorer och 
verksamheter och mellan kommunen och andra organisationer.  

Upplandstiftelsen är en etablerad aktör inom natur- och friluftsliv som Östhammars kommun 
har flera pågående samarbeten med. Länsstyrelsen i Uppsala län är en också en viktig 
samverkansaktör för Östhammars kommun. Till exempel genom att de medarbetare som arbetar 
med friluftsuppdraget på Länsstyrelsen agerar bollplank, visar på goda exempel eller delar 
underlag inför kommande arbete. Arbetet med friluftslivet genomförs också i stor utsträckning 
av och tillsammans med det lokala föreningslivet. Här sker samarbeten till exempel inom 
skötsel och genom friluftsaktiviteter.  

Budget  

Åtgärderna i planen bör om möjligt finansieras inom ordinarie verksamhetsram. Vid utökad 
verksamhet ska kartläggning av medfinansiering göras som inkluderar beräkning av utökad 
driftbudget. Det kan handla om att söka utvecklingsmedel från exempelvis Naturvårdsverket. 

Uppföljning 
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Friluftsplanen är treårig och följs upp årligen av styrgruppen. Ett nyckeltal är valt för att följa 
utvecklingen och det är Sveriges friluftskommun (Naturvårdsverket). Östhammars kommun 
hade år 2021 ranking 63 och år 2022 ranking 53 av landets 290 kommuner.  

Åtgärdsplanen följs upp kontinuerligt av projektledaren via ordinarie verksamhetsuppföljning 
i kommunens digitala verktyg stratsys.  

Åtgärdsplan 
Åtgärderna i planen baseras på:  

• Inventeringen av natur och friluftsområden från 2021. 
• Planens fokusområden. 
• Resultat av webbenkät från 2021 om friluftslivet i kommunen. Enkäten riktades till 

invånare, besökare, företag och civilsamhället i Östhammars kommun.  
• Resultat av enkätundersökning riktad till förskola och grundskola, om förutsättningar 

och utvecklingsbehov för att genomföra friluftsliv inom verksamheterna. 
 
Sju åtgärder identifierades och utgör åtgärdsplanen (se nedan). Ansvarig funktion ska 
tillsammans med utpekad samverkanspart omsätta åtgärderna till aktiviteter som ryms att 
genomföra inom planens giltighetstid 2023-2025. Brukare – och intresseorganisationer ska 
beredas deltagande i inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar i arbetet med 
åtgärdsplanen, särskilt punkt 4, 6 och 7. Skuggade fält är pågående eller avslutade processer. 
Varje åtgärd är kopplad till ett eller flera av de nationella målen för friluftsliv. 
 
Åtgärdsplan 
Åtgärd Ansvar Samverkanspart Nationellt mål 
1. Remiss 7juni-
12september 2022 

KFN Kommunens övriga 
nämnder, lokala och 
regionala 
organisationer inom 
friluftsliv 

Starkt 
engagemang och 
samverkan för 
friluftslivet (2) 
 

2. Undersök hur närområdet 
vid kommunens 
förskoleverksamhet kan 
förbättras, med målet att alla 
förskolorna ska ha möjlighet 
att samlas i naturen. När 
insatser ska prioriteras, ska 
hänsyn tas till orter/skolor 
som idag delvis eller helt 
saknar natur i sin närhet. 

Samhälle, 
Fritidsenheten 

Bildning, 
verksamhetschef 
förskola och skola. 
Samhälle, strateg för 
utemiljöer 

Tillgänglig natur 
för alla (1) 
Tillgång till natur 
för friluftsliv (4) 
Ett rikt friluftsliv i 
skolan (8) 

3. Stärka aktivitetsutbudet 
för grundskolans friluftsliv. 
Genom att tillsammans med 
respektive skola, utifrån 
enkätsvaren, undersöka hur 
aktivitetsutbudet för 

Samhälle, 
Fritidsenheten 

Bildning, sektorchef 
och rektorerna för 
förskola och skola 

Tillgänglig natur 
för alla (1) 
Starkt 
engagemang och 
samverkan för 
friluftslivet (2) 
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grundskolans friluftsliv kan 
förstärkas. Förvaltningen bör 
eftersträva samarbete med 
lokala och eller regionala 
organisationer.   

Tillgång till natur 
för friluftsliv (4) 
Ett rikt friluftsliv i 
skolan (8) 

4. Undersöka möjligheterna 
till att tillgängliggöra de 
kommunala 
Smultronställena så att alla 
kan ta del av naturen. Detta 
avser; Krutudden, 
Tallparken, Vällenbadet, 
Aspbo samt Gimobadet.  

Samhälle, 
Fritidsenheten 

Verksamhetsstöd,  
Fastighet: 
verksamhetschef och 
driftchef.  

Tillgänglig natur 
för alla (1) 
Tillgång till natur 
för friluftsliv (4) 
Attraktiv 
tätortsnära natur 
(5) 
Friluftsliv för god 
folkhälsa (9) 

5. Förstärka arbetet med 
kommunikation av 
friluftslivet genom att ta 
fram och implementera en 
kommunikationsplan. 
Planen ska inkludera 
kommunikation av 
allemansrätten och lagen om 
rökfria miljöer.  

Samhälle, 
Fritidsenheten 

Referensgrupp Allemansrätten (3) 
Friluftsliv för god 
folkhälsa (9) 
God kunskap om 
friluftslivet (10) 

6. Utveckla och stärk 
samverkan med lokala och 
regionala organisationer 
med syfte att stärka 
friluftslivet i Östhammars 
kommun. 

Samhälle, 
Fritidsenheten  

Lokala och regionala 
organisationer inom 
friluftsliv 

Starkt 
engagemang och 
samverkan för 
friluftslivet (2) 
Friluftsliv för god 
folkhälsa (9) 

7. Analysera ytterligare 
behov av åtgärder, baserade 
på inventeringen av natur-
och friluftsliv.  

Samhälle, 
Fritidsenheten 

Referensgrupp samt 
Bildning, 
Verksamhetsstöd 
och Omsorg 

 

Lästips 
Östhammars kommuns antagna hållbarhetslöften och Destiniationsstrategi Roslagen 2030 

Läs mer om friluftsliv och Agenda 2030 på: 

Naturvårdsverket 

Agenda 2030, Globala målen 
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Bakgrund och syfte 
Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 

Biblioteksplanen för Östhammars kommun 2023-2026 omfattar folkbiblioteken och 
skolbiblioteken. Det är ett styrdokument som ger vägledning för bibliotekens verksamheter 
under perioden 2023-2026.  

Biblioteksplanen ska användas som ett styrdokument för bibliotekens arbete och anger mål 
och principer som biblioteken ska sträva efter att uppnå. Dessa ska konkretiseras genom 
handlingsplaner. Biblioteksplanen kommer att revideras och utvärderas efter fyra år medan 
handlingsplanerna utvärderas och omarbetas årligen. 

Östhammars kommun består av fem orter, Alunda, Gimo, Öregrund, Österbybruk och 
Östhammar. Kommunen är flerkärnig och till ytan stor med mycket landsbygd vilket har stor 
betydelse i planering och drift av biblioteksverksamheten. Huvudbiblioteket är placerat i 
Östhammars kulturhus Storbrunn.  

Bibliotekens uppdrag 
Folk- och skolbibliotek tillhör det allmänna biblioteksväsendet och regleras av bibliotekslagen 
(2013:801). Skolbiblioteksverksamheten regleras även av skollagen (2010:800). Förutom 
lagstiftningen regleras biblioteksverksamheter av olika styrdokument på internationell, 
nationell, regional och lokal nivå. De internationella dokumenten av störst betydelse för 
biblioteksplanen är UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest, samt Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter. Det senare dokumentet är sedan 1 januari 
2020 svensk lag. På regional nivå är det Regional kulturplan för Uppsala län 2023–2026 och 
Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023 som är vägledande. 

I bibliotekslagens paragraf 2 anges att ändamålet för det allmänna biblioteksväsendet är att 
verka för det demokratiska samhällets utveckling, bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Det anges även att biblioteket ska finnas 
tillgängligt för alla. 

I bibliotekslagen stadgas att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del 
av informationen. (2013:801 § 4) 

Likaså ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och 
personer som har annat modersmål än svenska. Detta bland annat genom att erbjuda litteratur 
på de nationella minoritetsspråken samt andra språk än svenska. 
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I UNESCO:s och IFLA:s folkbiblioteksmanifest står att folkbibliotekens huvuduppdrag är att 
verka för information, läskunnighet, utbildning och kultur. (Bibliotekens internationella 
manifest) 

I tider av samhällskris och osäkerhet är bibliotekets roll som informationsförmedlare extra 
betydelsefull, och bibliotekarierna fyller med sin källkritiska kompetens en viktig funktion. 

I Barnkonventionens fjärde artikel fastslås att varje stat ansvarar för och utnyttjar sina resurser 
till fullo för att uppfylla barns rättigheter. 

Region Uppsalas kulturplan stöder sig på nationella kulturpolitiska mål och understryker 
vikten av att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Vidare betonas bland annat kvalitet och konstnärlig förnyelse och 
främjandet av ett levande kulturarv. Barn och ungas rätt till kultur ska särskilt 
uppmärksammas. (Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023-2026) 

I den regionala biblioteksplanen har fyra fokusområden formulerats. Dessa är stärkt 
demokrati, inkludering, det digitaliserade samhället och det lärande biblioteket. 
(Biblioteksplan Region Uppsala 2020-2023) 

Biblioteken och kommunens strategiska inriktningsområden 
I budgethandlingen Årsbudget 2023, flerårsplan 2024-2026 beskrivs den politiska 
viljeinriktningen för det kommande året genom två strategiska inriktningsområden. God 
välfärdsleverans och God samhällsutveckling. Prioriterade områden som lyfts fram i 
budgethandlingen är företagande, fritid och kultur, klimat och miljö, lika möjligheter – 
likabehandling – rättssäkerhet, tillit och förtroende, ekonomi och tillväxt, bättre beredskap för 
samhällskriser, vuxnas lärande, barn och unga, gemensamt ansvar, öppen och välkomnande. 

God välfärdsleverans 

Biblioteken är en funktion för alla medborgare och i ett hållbart samhälle måste alla 
inkluderas. Biblioteksverksamheten ska vara en källa till läsande, information, 
kunskapsinhämtning, kulturella upptäckter och livslångt lärande. Biblioteken ska stimulera till 
alla former av läsning oavsett medieformat och erbjuda möjligheter att uppleva berättelser i 
olika former. I enlighet med uppdraget att verka för samhällets demokratiska utveckling, ska 
biblioteken arbeta för fri åsiktsbildning samt öka kunskapen om hur MIK (medie- och 
informationskompetens) kan användas för lärande och delaktighet i kultur- och samhällslivet. 
Biblioteken ska vara öppna, personliga och kompetenta bibliotek. Det vill säga en attraktiv 
mötesplats som enligt lag är till för alla invånare. 

Både skolbiblioteken och folkbiblioteken arbetar aktivt med att främja språkutveckling, 
läsning och lärande på olika sätt. På biblioteken finns ett brett mediebestånd för att inspirera 
barn, unga och vuxna att utforska nya intressen och fritidsaktiviteter. 

Ett gott bemötande och bästa möjliga service är en central fråga för biblioteken och hela 
Sektor samhälle. För att öka tillgängligheten för kommuninvånarna kommer folkbiblioteken 
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se över möjligheten att införa så kallat meröppet. Detta är en möjlighet för besökare att 
komma in på biblioteket utanför bemannade öppettider. 

För att stärka bibliotekens roll i lokalsamhället ska aktiv marknadsföring göras för att 
kommuninvånarnas kännedom om bibliotekens utbud ska öka. 

God samhällsutveckling 

Medskapande aktiviteter är en del av bibliotekens verksamhet. Biblioteket i Storbrunn har 
liksom hela kulturhuset medskapande i fokus, och samma strävan finns på de andra orterna 
där biblioteken ska ta en drivande roll i aktiverande av barns och ungas kreativitet. Öppna 
bibliotek ska ge utrymme för eget skapande. Ett viktigt mål när det gäller verksamheten med 
och för barn och unga är att deras egna idéer och önskemål tas tillvara till exempel genom 
samarbete med kommunens fritidsgårdar. 

På biblioteken ska alla känna sig inkluderade och erbjudas lika tillgång till bildning och 
kultur. 

Inom de närmaste åren är det satsningar på tillväxt i Alunda och Österbybruk. Tillgång till 
kultur och bibliotek är en faktor som kan bidra till en kommuns attraktionskraft. I Region 
Uppsalas kulturplan 2023-2026 är ett mål att Uppsala län ska var en hållbart växande region 
med en attraktiv livsmiljö. I detta framhålls konst och kultur som utvecklingsfaktorer och 
delar i ett hållbart samhällsbygge. Biblioteken lyfts fram som en betydelsefull kulturell 
infrastruktur i länet. 

Biblioteken utgör lokala kulturcentra i sina närområden. De är öppna mötesplatser där 
besökarna kan ta del av många slags kulturyttringar, från litteratur till musik, konst och teater. 
Facklitteratur och databaser ger tillgång till kunskap och samhällsinformation inom olika 
områden. Bibliotekens samlade verksamhet bidrar på flera sätt till att öka attraktiviteten och 
stimulera företagsklimatet i kommunen.  

Folkbibliotek 
Bibliotekslagen fastslår att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet. För att säkerställa detta ska kommunens bibliotek ha en 
fastställd mediepolicy. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 
De ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  

Folkbiblioteksverksamhet  

Östhammars kommuns folkbibliotek är placerade i Östhammar, Öregrund och Gimo. I Alunda 
och Österbybruk finns integrerade folk- och skolbibliotek. 

Varje bibliotek ska fungera som kulturcentra i sina närsamhällen där tillgången till skön- och 
facklitteratur, tidskrifter och tidningar är viktig. Biblioteken ska arrangera författarträffar, 
teaterföreställningar, konserter, filmvisningar, utställningar, bokprat för barn och unga och 
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olika typer av skapande verksamhet. Programverksamheten i kommunen ska sträva efter ett 
varierat innehåll och att vara tillgänglig för alla. Särskilt fokus har de prioriterade grupperna, 
personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna, personer som har annat 
modersmål än svenska, samt barn och unga. Programverksamheten ska öka delaktigheten i 
lokalsamhället genom samverkan med föreningar, näringsliv och kommuninvånare. 
Verksamheten ska även bidra till skapande av nätverk och mötesplatser för lokala 
kulturutövare samt att ge kommuninvånarna möjlighet att möta lokala kulturutövare.  

Kreativa bibliotek är en pågående satsning där de olika biblioteken ses över. Behov och 
önskemål utifrån det lokala perspektivet beaktas men också utifrån ett omvärldsperspektiv. 
Gimo var först ut i satsningen och utvärdering av resultatet väntas. 

Folkbibliotekens fokusområden 

Folkbiblioteken i Östhammars kommun har 4 fokusområden som valts utifrån de prioriterade 
grupper som lyfts fram i bibliotekslagen, § 7 i lagen som handlar om att öka kunskapen om 
informationsteknik och § 8 i lagen som handlar om barn och ungdomars språkutveckling. 
Fokusområden är barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska samt informationsteknik och 
digital delaktighet. 

Barn och ungdomar med fokus på språkutveckling samt läsfrämjande arbete 
Barn och ungdomar nämns specifikt i lagtexten: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 
läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar”. 

Barnkonventionen är numera svensk lag och hänsyn till denna ska särskilt tas. 

Kommunen har många olika slags verksamhet som riktar sig till barn och unga. För att nå 
målgruppen ska biblioteken: 

- Erbjuda alla föräldragrupper inom barnhälsovården ett biblioteksbesök där 
information om läsning och språkutveckling ges. 

- Ägna särskild uppmärksamhet åt målgruppen både när det gäller lokalernas 
utformning och utbudet av medier och program. Biblioteken ska upplevas som en 
angelägen plats där de både kan studera, låna medier, få boktips, ordna egna 
arrangemang och bara mötas. 

- Arbeta med läsfrämjande insatser genom nära samarbeten mellan bibliotekarien med 
barn- och ungdomsansvar, folkbibliotekarierna och skolbibliotekarierna i kommunen.  

- Samarbeta med BVC, logopedi, öppna förskolan och förskolorna i kommunen kring 
barns språkutveckling. 

- Söka medel från Statens kulturråd eller andra organisationer/myndigheter för att 
genomföra riktade projekt gällande barns språkutveckling. 

- Stödja individen i övergången från barndom till vuxenlivet. Detta genom att ge 
tillgång till både litteratur och en stimulerande miljö som tillgodoser ungdomars behov 
när det gäller språklig, intellektuell, känslomässig och social utveckling. 
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- Samverka med ungdomsgårdar kring olika teman. Litteratur ska tillhandahållas med 
fokus på lässtimulans och läsutveckling i grupp och för den enskilde med prioritering 
utifrån jämställdhet, hbtqi, mångfald och interkulturellt perspektiv. 

Funktionsnedsättning 
Enligt bibliotekslagen skall biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning och erbjuda service på den enskildes villkor.  Detta ska ske genom att:  

- Bibliotekspersonalen kontinuerligt genomgår fortbildning avseende bemötande av 
personer med funktionsnedsättning. 

- Tillgänglighet för alla medborgare ska säkras i de lokaler och miljöer där kommunen 
bedriver biblioteksverksamhet. 

- Bibliotekens utbud ska finnas tillgängliga även för individer som har begränsad 
möjlighet att ta sig till ett bibliotek. Det råder stort behov av uppsökande verksamhet 
varför biblioteket ska arbeta med förslag på lösningar.  

- Det digitala biblioteket erbjuds som ett strategiskt redskap för att nå dessa användares 
behov. 

- Stimulera till läsning på särskilt boende och andra mötesplatser. 
- Information om och handledning kring lättillgängliga medier och material för 

språkutveckling ska erbjudas på alla bibliotek. 
- Folkbiblioteken samverkar sektorsövergripande för större förståelse avseende behov 

som rör tillgänglighet och delaktighet. 
- Folkbiblioteken ger brukare- och intresseorganisationer möjlighet att delta vid 

inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar avseende tillgänglighet av 
utbud och lokaler. 

Informationsteknik och digital delaktighet 
Biblioteken har i uppdrag att öka kunskapen om informationsteknik och möjliggöra för fler att 
ta del av det digitala samhället. Detta har stor folkbildande betydelse, att göra alla delaktiga i 
den digitala utvecklingen är en viktig demokratifråga. Detta sker genom att folkbiblioteken: 

- Erbjuder besökaren trådlöst nätverk (wifi) och tillgång till offentliga datorer. 
- Stärker bibliotekspersonalens digitala kompetens.  Detta för att de ska kunna ge 

biblioteksbesökarna bättre stöd och hjälp. 
- Erbjuder egna digitala tjänster som är användarvänliga och lättillgängliga. 
- Ger medborgare och besökare vägledning till allmänna digitala resurser. 

Nationella minoriteter samt personer med annat modersmål än svenska 
Biblioteken ska ägna uppmärksamhet åt minoritetsspråken, och eftersom Östhammars 
kommun är ett finskt förvaltningsområde ska biblioteken främst uppmärksamma finsk kultur 
och litteratur.  

Bibliotekens utbud ska stämma överens med närsamhällets efterfrågan och behov varför 
litteratur på andra språk som talas i kommunen ska erbjudas. Omvärldsbevakning och inköp 
sköts av bibliotekarie med särskilt språksansvar för biblioteken i kommunen.  
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Skolbibliotek  
Skolbiblioteken regleras i skollagen (2010:800 2 kap 36§). Där anges att eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller även för de fristående 
skolorna. 

Skolhuvudmännens utgångspunkt ska vara att skolbiblioteket är en rättighet för eleverna som 
ska anpassas efter deras förutsättningar och behov. Sedan är det rektors ansvar att se till att 
alla lärare på skolan använder skolbiblioteket regelbundet i sin undervisning. För att uppnå 
största möjliga likvärdighet mellan skolorna i kommunen är det viktigt att huvudmannen 
arbetar aktivt för att en samsyn mellan rektorerna råder. Användningen av skolbibliotek 
specificeras i läroplanerna som utfärdas av regeringen. I läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017, står i del 2.8: Rektorns ansvar: ”ett 
särskilt ansvar för att (---) skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens”. I gymnasiets läroplan 2:6 står det 
samma sak under rektorns ansvar. 

Skolinspektionen som har i uppdrag att följa skolornas arbete har ställt upp följande krav för 
att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek: 

1. Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt 
använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå 
målen för denna. 

2. Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur samt möjlighet 
för elever att använda digitala hjälpmedel. 

3. Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. 

Skolbiblioteksverksamhet 

Skolbibliotek finns idag på Bruksgymnasiet (inklusive vuxenutbildningen), Österbyskolan, 
Olandsskolan, Frösåkersskolan, Vallonskolan samt Öregrunds skola. 

Skolbibliotek är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete som planeras och utgår 
utifrån respektive skolas identifierade utvecklingsområden. Skolbiblioteket är, enligt 
riktlinjerna i LGr22 en verksamhet och inte bara ett rum med böcker även om det fysiska 
biblioteket i sig är grundförutsättningen för ett fungerande skolbibliotek. Skolbiblioteket blir 
en viktig plats för elever och personal som vill hitta en lugn och inlärningsvänlig oas i en 
skolmiljö som annars kan vara bullrig och stressig. Även läroplanen för gymnasieskolan 
betonar vikten av ett väl fungerande skolbibliotek. Där står det att det är rektors ansvar att 
skolbiblioteket används som en del i undervisningen och för att stärka elevernas språkliga och 
digitala kompetens. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier bidrar till att elever får 
bättre förutsättningar att lära sig. Ett tydligt exempel är att en god läsförmåga är en 
nyckelfaktor till framgång i samtliga skolämnen. Biblioteksvisningar, bokprat för klasser och 
undervisning i källkritik är exempel på sådana samarbeten. 
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Digitala resurser som talböcker via Legimus tillhandahålls också av skolbiblioteken 

Skolbibliotekens fokusområden 

Alla elever i kommunen ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Skolbiblioteket har 
en viktig pedagogisk uppgift att fylla när det gäller läsande, men också för att stärka elevers 
kompetenser i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik. Biblioteken 
är en viktig mötesplats, skolbiblioteken bidrar till elevernas vilja till och förmåga att vara 
aktiva demokratiska medborgare. 

Skolbibliotekens arbete stärks genom: 

- En handlingsplan för hur skolbiblioteken och folkbiblioteken ska samverka. En sådan 
ska göras så snart biblioteksplanen är färdig. 

- En gemensam strategi för Sektor bildning och Sektor samhälle som gäller 
läsfrämjande för barn och unga. Denna strategi ska presenteras i ovan nämnda 
handlingsplan. 

- Fortbildning av skolbibliotekarierna. 
- Att respektive skola upprättar en lokal plan för hur biblioteket ska användas utifrån 

skolans utvecklingsbehov och möjligheter. 
- Att de lokala handlingsplanerna garanterar en fortsatt strukturerad verksamhet oavsett 

om skolbibliotekarien eller skolledningen på en skola byts ut. 
- Att det finns en samverkan mellan rektorerna och ansvariga för folkbiblioteken 
- Att skolbibliotekarierna får goda förutsättningar att stärka elevers kompetens gällande 

Informationssökning och källkritik. 

Samverkan 
För att biblioteken ska kunna utvecklas till attraktiva mötesplatser med ett tilltalande utbud av 
media och program behöver vi samverka och samarbeta med såväl kommunens andra 
verksamheter, föreningslivet, civilsamhället och regionala organisationer. Hur samverkan och 
samarbete sker finns beskrivet under respektive fokusområde tidigare i planen, men här följer 
även en sammanställning av samverkan: 

Programverksamheten ska öka delaktigheten i lokalsamhället genom samverkan med 
föreningar, näringsliv och kommuninvånare. 

Folkbiblioteken ska samarbeta med Region Uppsala, BVC, BHV, logopedi, öppna förskolan 
och förskolor kring små barns språkutveckling. 

Folkbiblioteken ska samarbeta med ungdomsgårdarna för att nå ungdomar med lässtimulans 
och läsutveckling. 

Ledningarna för skolbibliotek och folkbibliotek ska samverka för att utveckla och stärka 
folkbibliotek och skolbibliotek och för att hitta samarbeten kring barns och ungdomars läslust. 

Folkbiblioteken ska samverka sektorsövergripande för större förståelse avseende behov som 
rör tillgänglighet och delaktighet. 
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Folkbiblioteken ska ge brukare- och intresseorganisationer möjlighet att delta vid 
inventeringar, utveckling, utformning och anpassningar avseende tillgänglighet av utbud och 
lokaler. 

Bibliotekspersonal ska delta i relevanta lärtillfällen, projekt och seminarier som samordnas av 
Regionbibliotek Uppsala. 

Bibliotekspersonal från Östhammars kommun ska delta i Regionbibliotek Uppsalas nätverk 
för bibliotekscheferna, barn- och ungdomsbibliotekarier, ansvariga för digitalt och 
tillgänglighet. 

Kontinuerlig fortbildning ska ske för folkbibliotekspersonalen tillsammans med 
skolbibliotekspersonalen, dels inom olika fokusområden men även inom generell 
biblioteksverksamhet för att förbättra förutsättningarna för ökat samarbete. 
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Styrande dokument förutom bibliotekslag och skollag 

Internationellt antagna styrdokument 

IFLA.s/UNESCOS Folkbiblioteksmanifest 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 

Nationellt antagna styrdokument 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2009:724 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 

Regionalt antagna styrdokument 

Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 

Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023 

Lokala styrdokument 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018, 2017 års revidering 

Flerårsplan 2019-2021 

Skolplan 2017-2022 

Strategi för jämställdhetsintegrering 

Policy för tillgänglighet 

Äldreplan 2018-2022 
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023 

Allmännyttiga ideella föreningar i Östhammars kommun för verksamhet/träning. 

Priset gäller även Östhammars kommuns verksamheter, dvs internhyra.

Idrottsanläggningar
Lokalhyra hel hall + Frösåkersvallen
Sporthallar (Gimo, Alunda, Östhammar, Öregrund, Österbybruk) 

och Frösåkersvallen

Berättigad till föreningspris /tim 150

Match, tävling, evenemang /tim 240

Övriga hyresgäster /tim 480

Lokalhyra halv sporthall och mindre hallar
Olandshallen B-hall Alunda, G.a hallen i Österbybruk, Sven Persson hallen Öregrund

Kristinelundsskolan Östhammar, Hargshamns gymnastiksal, Gräsö gymnastiksal

Räddningstjänsten Östhammar, Gruppträningslokal Gimo och Östhammar

Berättigad till föreningspris /tim 85

Match, tävling, evenemang /tim 145

Övriga hyresgäster /tim 240

Övernattning/Arrangemang dygn
Stor idrottshall /dygn 1645

Övriga lokaler /dygn 1100

Lokalhyra ishallar
Gimo och Östhammar
Berättigad till föreningspris /tim 150

Match, tävling, evenemang /tim 240

Berättigad till föreningspris, tränings utan is /tim 95

Övriga hyresgäster /tim 1430

Evenemang utan is /dygn 2195

Omkostnad debiteras hyresgästen till självkostnadspris (t.ex. borttagning av sarg).

Lokalhyra simhall
Berättigad till föreningspris 

Gimo, Österbybruk, Alundabadet
/bana /tim 50

Undervisningsbassäng /tim 150

Match, tävling, evenemang /tim 470

Övriga hyresgäster

Gimo, Österbybruk, Alundabadet

/bana /tim 210

Stora bassängen /hel /tim 1045

Undervisningsbassäng /tim 550
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Bad
Bad: Alundabadet, Gimo simhall och Österbybruks simhall

Bastu: Frösåkershallen (Östhammar), Öregrunds sporthall, Gimo & Österbybruks simhall

Vuxen

Bad /gång 60

Rabattkort /12 ggr 600

Årskort /år 1110

Ungdom/pensionär
Bad /gång 30

Rabattkort /12 ggr 300

Årskort /år 710

Barn under 7år i betalande vuxens sällskap /gång 0

Bastu /gång 30

Rabattkort /12 ggr 300

Gym
Gimo och Östhammar

Vuxen
/gång /gång 120

Träningskort, månad /månad 575

Träningskort, halvår /halvår 2345

Träningskort, år /år 3420

Autogiro löpande minst 1 år /månad 285

Ungdom/pensionär
/gång /gång 85

Träningskort, månad /månad 465

Träningskort, halvår /halvår 1875

Träningskort, år /år 2775

Autogiro löpande minst 1 år * /år 231
Träningskort år/halvår = gym, bad och bastu
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Gym
Öregrund

Vuxen
/gång /gång 80

Träningskort, månad /månad 425

Träningskort, halvår /halvår 1270

Träningskort, år /år 1655

Autogiro löpande minst 1 år * /år 138

Ungdom/pensionär
/gång /gång 65

Träningskort, månad /månad 340

Träningskort, halvår /halvår 1065

Träningskort, år /år 1465

Autogiro löpande minst 1 år * /år 122

Österbybruk

Vuxen
/gång /gång 85

Träningskort, månad /månad 465

Träningskort, halvår /halvår 1875

Träningskort, år /år 2775

Autogiro löpande minst 1 år * /månad 231

Ungdom/pensionär
/gång /gång 70

Träningskort, månad /månad 355

Träningskort, halvår /halvår 1460

Träningskort, år /år 2195

Autogiro löpande minst 1 år * /månad 183

Träningskort år = gym, bad och bastu

Års- och halvårskort köpta i Gimo och Östhammar gäller i alla 

kommunens simanläggningar och gym
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Lokaluthyrning
Övrig verksamhet i kultur- och fritidsnämndens lokaler

Berättigad till föreningspris /timme 65

Övriga hyresgäster /timme 110

Berättigad till föreningspris /timme 65

Övriga hyresgäster /timme 110

Utställningar /dag 100

Utställningar /vecka 500

Berättigad till föreningspris /timme 65

Övriga hyresgäster /timme 110

Sammanträdesrum Räddningstjänsten, Östhammar

Unkan ungdomsgård, Österbybruk

Rådhussalen, Öregrund

Om utställaren önskar förändring av lokalen, så som bortforsling av möbler, i samband med utställning 

debiteras detta utställaren till självkostnadspris.
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Kultur- och fritidsnämnden

Hyror och avgifter 2023

Storbrunn, Östhammar
Avgiftsgrupp 1 Avgiftsgrupp 2 Avgiftsgrupp 3

Kommunens elever

(elevuppspel, 

kulturskolan etc.)

Kommunens föreningar, 

studieförbund, enskilda samt 

kommunens förvaltningar och 

verksamheter

Övriga såsom

företag och myndigheter

BIOSALONG
Vardag

Heldag 08.00-17.00 600 kr 1 400 kr 5000

För- eller eftermiddag 300 kr 700 kr 2500

Kväll 16.00-22.00 600 kr 700 kr 2500

Tid utöver dessa

blocktider + 125 kr/tim + 245 kr/tim + 610 kr/tim

Helg

4 timmar 600 kr 1 200 kr 2500

8 tim mellan 10-22 1 200 kr 2 000 kr 5000

Tid utöver 8 timmar

(högst 2 timmar) + 185 kr/tim + 305 kr/tim + 610 kr/tim

Tekniskt stöd/värd (ljud, ljus & projektor) 300 kr/tim 300 kr/tim 300 kr/tim

STORA ATELJÉN
Heldag 08.00-17.00 Kostnadsfritt 300 1500

För- eller eftermiddag Kostnadsfritt 300 750

PARKEN
Parken + Nedre plan (Café och Toaletter) 

Kl. 10-22 - - 10000

För- eller eftermiddag - - 5000

Endast Parken 

kl. 10-22 Kostnadsfritt 3 000 kr 3000

1
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