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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Storbrunn, Östhammar 14:00-14:50 

 
Beslutande Jonas Lennström (S) 

Lisa Norén (S) 

Hans Lagenius (S) 

Ann Söderberg-Jansson (C) 

Katarina Ståhlbrand (C) 

Maria Nyström (KD) 

 

Övriga deltagande Per Malmsten (S) 

Anna Frisk (S) 

Lisa Landberg (C) 

 

 

 

 
Utses att justera Maria Nyström (KD) 

Justeringens  
plats och tid Storbrunn, Östhammar 2016-04-01 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 41 

 Peter Källman  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Jonas Lennström (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Maria Nyström (KD)  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2016-04-01 

Datum för  
anslags uppsättande 2016-04-01 anslags nedtagande 2016-04-22 

Förvaringsplats  
för protokollet  
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Peter Källman  



 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum Sid 
2015-04-01 2 (5) 

 

  

 

§ 41 Dnr KFN 2015-118 Dpl 673 

 

Kultur- och musikfestival 2016 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-11-04 
 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidsförvaltningen att ta 

fram förslag på uppdrag till en kultur- och musikfestival i Östhammars kommun 

2016 till nämndens sammanträde 2015-12-09. 

_____ 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström och Enhetschef för mötesplatser Caroline 

Gidén föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2015-11-26 

 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen och ger Kultur- och fritidsförvalt-

ningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på uppdrag till kultur- och musik-

festival i Östhammars kommun 2016 till nämndens sammanträde. 

_____ 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström och Enhetschef för mötesplatser Caroline 

Gidén föredrar ärendet. 

 

Hans Lagenius (S), Katarina Stålbrand (C), Lisa Norén (S), Ann Söderberg-

Jansson (C) Maria Nyström (KD) och Mats Olsson (SD) yttrar sig i ärendet. 

 

Yrkande  

 

Hans Lagenius (S), Katarina Stålbrand (C), Lisa Norén (S), Ann Söderberg-

Jansson (C) yrkar på att kultur- och fritidsnämnden fattar följande beslut om 

uppdrag till kultur- och musikfestival 2016: 

 

MÅL 

Kommunfullmäktige mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun 

där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar. 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål: Östhammars kommuns invånare ska ha till-

gång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. 

 

SYFTE 

Syftet med kultur- och musikfestivalen är att kommunens alla invånare ska upp-

täcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och 

litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos 

alla. 

 

STRATEGI 
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Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar och marknadsför kulturfestvialen för 

de kulturarrangörer i Östhammars kommun som vill vara med.  

 

ÅTAGANDEN 

Kultur- och fritidsförvaltningen står för samordning och marknadsföring. De 

aktiviteter som sker under festivalen finaniserar och ansvarar kulturarrangörerna 

för. 

 

TIDPUNKT 

Kultur- och musikfestival 2016 genomförs 6-10 juli 2016.  

 

EKONOMI 

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 55 000 kronor i marknadsföring för kultur- 

och musikfestivalen. Nämnden avsätter även 45 000 kronor i ett speciellt arran-

görsbidrag, riktat till kulturevenemang med barn- och ungdomar som målgrupp, 

för evenemang som arrangeras inom ramen för kultur- och musikfestivalen.    

 

Propositionsordning 

 

Ordförande ställer proposition på Hans Lagenius (S) m.fl. yrkande och finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-12-09 

 

Uppdrag till kultur- och musikfestival 2016: 

 

MÅL 

Kommunfullmäktige mål 6: Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun 

där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar. 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål: Östhammars kommuns invånare ska ha till-

gång till ett mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. 

 

SYFTE 

Syftet med kultur- och musikfestivalen är att kommunens alla invånare ska upp-

täcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och 

litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos 

alla. 

 

STRATEGI 

Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar och marknadsför kulturfestvialen för 

de kulturarrangörer i Östhammars kommun som vill vara med.  

 

ÅTAGANDEN 

Kultur- och fritidsförvaltningen står för samordning och marknadsföring. De 

aktiviteter som sker under festivalen finaniserar och ansvarar kulturarrangörerna 

för. 
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TIDPUNKT 

Kultur- och musikfestival 2016 genomförs 6-10 juli 2016.  

 

EKONOMI 

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 55 000 kronor i marknadsföring för kultur- 

och musikfestivalen. Nämnden avsätter även 45 000 kronor i ett speciellt arran-

görsbidrag, riktat till kulturevenemang med barn- och ungdomar som målgrupp, 

för evenemang som arrangeras inom ramen för kultur- och musikfestivalen. 

_____ 

 

Redovisning av Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med kultur- och musik-

festivalen under perioden januari – mars 2016: 

Omorganisation 

Januari 2016. Enheten för mötesplatser omorganiseras för att stärka biblioteks-

verksamheten. Kultursekreterare med tidigare ansvar för programutbud, inklu-

sive kultur- och musikfestivalen, får nytt uppdrag som programansvarig för 

biblioteken, i syfte att utveckla dem till attraktiva möteplatser. Ansvaret och ar-

betet med festivalen går i samband med detta över till Kultur- och fritidschefen.  

 

Stora uppdrag som tar tid 

Flera uppdrag har under året tagit tid och kommer att ta tid från förvaltningen. 

Integrationsfrågan, Kulturhuset Storbrunn, simhallarna, ungas delaktighet och 

inflytande. Dessa uppdrag fanns inte för ett par år sedan. Belastningen på för-

valtningen är stor och det finns behov av möjligheter till prioriteringar för att 

kunna genomföra uppdragen med kvalitet.  

 

Samarbetspartner 

Förvaltningen har under januari och februari förhandlat med en tänkt samarbets-

partner för kultur- och musikfestivalen. Det fanns stora förhoppningar om att 

uppdraget skulle kunna genomföras med en extern partner. Tyvärr tackade den 

tänkta partnern nej. Beskedet kom torsdagen den 10 mars på eftermiddagen. 

Kultur- och fritidschefen kontaktade ordförande i kultur- och fritidsnämnden för 

diskussion om hur förvaltningen skulle lösa festivalen inför sommaren. Kultur- 

och fritidschefen önskade, med hänsyn till kulturlivets egen planering samt för-

valtningens möjligheter att priorietera arbetet med festivalen, att göra ett uppe-

håll under sommaren 2016. Man beslöt att informera nämnden i ärendet på 

nämndens sammanträde 2016-03-17.  

 

Lisa Norén (S), Katarina Ståhlbrand (C), Hans Lagenius (S) och Maria Nyström 

(KD) yttrar sig i ärendet. 
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Kultur- och musikfestivalen gör ett uppehåll under 2016. Festivalen priori-

teras för att genomföras 2017, under ledning av kultur- och fritidsförvalt-

ningen i samarbete med lokala aktörer samt kulturutövare. 

 

En styrgrupp för festivalen inrättas, bestående av tre representanter från 

kultur- och fritidsnämnden: Lisa Norén (S), Katarina Ståhlbrand (C) och 

Maria Nyström (KD), samt två tjänstemän från Kultur- och fritidsförvalt-

ningen. 

 

Festivalen tas upp som en särskild punkt under kultur- och fritidsnämn-

dens utbildningsdagar 19 till 20 maj, samt i budgetarbetet. 

 

De medel som finns avsatta till festivalen 2016 ska kunna sökas av kulturli-

vet eller annan aktör till kulturarrangemang under sommaren 2016. 

_____ 

 

 


