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KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  2 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-211 

 

1. Information om status på anläggningar  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har genomfört statusinventeringar av flera av de anläggningar som 

kultur- och fritidsnämnden bedriver verksamhet i. Information om resultaten av 

inventeringarna. Vid arbetsutskottets sammanträde informerades utifrån underlaget 

(presentation) samt om att standardutförande för omklädningsrum behöver tas fram och att 

arbete pågår med underlag för anläggning Östhammars tätort och (inom kommunstyrelsens 

område) finansierings- och investeringsplan för de kommande femton åren. 

Beslutsunderlag 

Presentation 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  3 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

Dnr KFN-2019-219 

 

2. Stängning av gamla sporthallen Österbybruk 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hallen får fortsätta användas under de nuvarande 

förutsättningarna till dess att tekniska förvaltningen bedömer att den inte kan användas längre. 

Kultur- och fritidsnämnden förespråkar att inga renoveringar sker förrän en bedömning av 

hallens framtida användning finns.  

Ärendebeskrivning 

Gamla sporthallen Österbybruk har drabbats av en vattenläcka. På grund av byggnadens 

allmänna status och renoveringsbehov föreslås ingen ytterligare renovering innan en 

bedömning har gjorts av hur och om hallen ska användas i framtiden.  

De nuvarande förutsättningarna är att det inte finns dusch eller toaletter.  

Beläggningen är 23 % under veckodagar kl. 16-22 och 2 % på helger kl. 08-22. Detta behov 

bör kunna täckas i den andra hallen i Österbybruk.  

Beslutet skickas till 

 Berörda föreningar 

 Tekniska förvaltningen 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  4 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-11 

 

3. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottets sammanträde informerades 

om:  

 Upplägg för utbildningsdagen före nämnd den 5 december, kl. 9.00-11.30: 

Information om verksamheten och framtidsutmaningar samt om ekonomi utifrån 

budgeten som antagits av fullmäktige.  

 Överlämnandet av årets finlandssvenska kommun sker 2019-01-24. Verksamheten har 

börjat planera upplägget för detta, då det sker i Östhammar denna gång.  

 Kulturvecka med 55 evenemang har genomförts i samband med höstlovet.  

 Verksamhet på biblioteken. 

 Gimo Ridklubb. 

 Österbybruks herrgård och tankar kring kulturcentrum. 

 Statistik över beläggningsgrad på sim- och sporthallar.  

 Situationen med stökiga ungdomar i Östhammar.  

 Brand i Gimo ishall, någon har tänt eld i en sopkorg eller motsvarande vilket gjort 

skador som utreds nu.  

 Personalärenden. 

Beslutsunderlag 

Statistik över beläggningsgrad på sim- och sporthallar 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  5 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-207 

 

4. Yttrande om förslag till reglemente för styrelse och nämnder 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot förslaget till reglemente för styrelse och 

nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till reglemente för styrelse och nämnder 

på remiss. Under framtagandet av förslaget har förvaltningen lämnat synpunkter och varit 

delaktiga i diskussioner utifrån sina observationer av vad som har varit oklart utifrån tidigare 

reglemente. Vissa ändringsförslag har även förankrats med ordförande i nämnden.  

Kultur- och fritidsnämndens del av reglementet börjar på sida 16 men viktiga delar är även 

gemensamma bestämmelser på sida 22 och arbetsformer som börjar på sida 24. 

Yttrande ska lämnas senast 2019-12-31. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reglemente för styrelse och nämnder 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare Rebecka Modin 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  6 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-190 

5. Ansökan om avgiftsbefrielse Östhammars Pistolklubb  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan eftersom den inte faller inom ramen för nämndens 

föreningsbidragsnormer. 

Ärendebeskrivning 

Östhammars Pistolklubb ansöker om avgiftsbefrielse för miljötillsynsavgifter. Enligt 

föreningen har miljötillsynsavgiften höjts och man är bekymrad över den ideella föreningens 

framtida ekonomi. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens föreningsstöd med ledning av 

nämndens föreningsbidragsnormer. Kultur– och fritidsnämnden äger rätt att efter prövning 

bevilja föreningsbidrag till andra ändamål än vad som anges i dessa bidragsnormer om bidrag 

ryms inom tilldelad budget.  

Östhammars Pistolklubb är inte registrerad som bidragsberättigad förening eftersom man inte 

har någon dokumenterad barn- och ungdomsverksamhet. 

Miljötillsynsavgiften är beslutad av bygg- och miljönämnden och är av principiell betydelse 

för flera föreningar och verksamheter. Avgiftsbefrielse för årlig miljötillsynsavgift faller inte 

inom ramen för bidragsnormerna, däremot kan förening som driver egen anläggning ansöka 

om anläggningsstöd. Detta sker i samband med ansökan om årligt föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

 Bidragsnormer 

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/regler/bidragsnormer.pdf 

Beslutet skickas till 

 Östhammars Pistolklubb 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

  

http://www.osthammar.se/globalassets/dokument/regler/bidragsnormer.pdf


 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  7 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-18 

 

6. Investerings och utrustningsbidrag hösten 2019, redovisning 

från Föreningen Orangeriträdgården  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Orangeriträdgårdsföreningen fick beviljat investerings och utrustningsbidrag under 

förutsättning att de kunde redovisa tillstånd för projektet senast vid KFN december-

sammanträde. 

Redovisning har nu skett och bedöms uppfylla kraven.  

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-10-28, § 67, om fördelning av investerings- och 

utrustningsbidrag. Bidrag till Föreningen Orangeriträdgården beviljades under förutsättning 

att tillstånd och övrig finansiering redovisas till nämndens sammanträde 2019-12-05.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Föreningen Orangeriträdgården 

 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  8 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-209 

 

7. Överföring av elabonnemang till Sjöräddningssällskapet 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslutar elabonnemanget från och med åååå-mm-dd. 

Sjöräddningssällskapet får information om förslaget till beslut och bjuds in till framtida dialog 

om vilka möjligheter till stöd som finns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen finansierade för närmare 10 år sedan nytt elabonnemang avsett för 

Sjöräddningssällskapets anläggning i Öregrund. Som ytterligare kommunalt stöd beslutade 

dåvarande fritidsnämnden att stå för elabonnemanget som ett föreningsstöd. 

Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ansvarar nämnden för föreningsstöd inom 

nämndens verksamhetsområde och ger föreningsbidrag till föreningar som uppfyller 

nämndens bidragsnormer. 

Sjöräddningssällskapet uppfyller inte kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsnormer. 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Tekniska kontoret 

 

  



KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum Sid 
2019-11-28 9 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Dnr KFN-2019-198 

8. Ansökan om medfinansiering för takomläggning, Norrskedika

Bygdegårdsförening

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan med motivering att investerings- och 

utrustningsbidrag redan har handlagts och beslutats samt att det inte finns utrymme i 

budgeten.  

Ärendebeskrivning 

Norrskedika Bygdegårdsförening har för avsikt att ansöka om bidrag från Boverket för 

takomläggning på bygdegården. Boverket kräver 30 % kommunal medfinansiering för att 

pröva ärendet. 

Enligt föreningens budget är ansökan om kommunens medfinansiering 82 650 kr. 

Det finns inte utrymme i budgeten för föreningsbidrag.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen

 Norrskedika Bygdegårdsförening



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  10 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-40 

 

9.  Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

a) Redovisning av evenemangsstöd för  and the Cabaret 

b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 144/2019: tecknande av hållbarhetslöften 

c) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 145/2019: antagande av 

evenemangsstrategi 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde § 203/2019: inriktning för 

vårdcentrumutvecklingen i länet 

e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 157/2019: entledigande av ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-11-28  11 (11) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-88 

 

10.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beslut om bidrag Elin Dahm 2019-10-29 KFN-2019-196 

Beslut om bidrag Elin Dahm 2019-11-19 KFN-2019-204 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 

 




