
 
Kultur- och fritidsnämnden 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-03-16 1 (16) 

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 13:00-17:40 

 
Beslutande Jonas Lennström (S) 

Lisa Norén (S) 

Anna Frisk (S) 

Katarina Ståhlbrand (C) 

Ann Söderberg-Jansson (C) 

Maria Nyström (KD) 

Mats Olsson (SD)  

 

Övriga deltagande Kultur- och fritidschef Lena Hellström 

Lisa Landberg (C) 

Julia Ekström (M) 

Utvecklingsledare, Peter Jansson 

Evenemangsansvarig, Lisa Karm Togo § 18 

Enhetschef för ung fritid, Sanna Hansson § 18 

Ungdomsledare, Jonas Österblom § 18 

Ungdomssamordnare Malin Olsson § 18 

Enhetschef för bibliotek, Magnus Åberg § 28 

 

 

 

 
Utses att justera Maria Nyström (KD) 

Justeringens Räddningstjänsten, Östhammar, 2017-03-23 
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 17-33 

 Peter Källman  

 
 Ordförande ……………………………………………..  

 Jonas Lennström (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  

 
 

Maria Nyström (KD)   

   
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Kultur- och fritidsnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2017-03-16 

Datum för  
anslags uppsättande 2017-03-24 anslags nedtagande 2017-04-14 

Förvaringsplats  
för protokollet  
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Peter Källman  
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§ 17 

 

Tillkommande ärenden 

 

15. Anmälningsärenden 

 

      g) Redovisning av kultur i vården 2016 Östhammars kommun. 

      h) Kultur i vården 2017 - ansökningar och preliminär fördelning. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Ärendelistan godkänns med ovanstående tillägg. 

_____ 

 

 

 

§ 18  

 

Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Information från Kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet 

om och insyn i förvaltningens olika verksamheter. 

 

Anna Frisk (S) Lisa Norén (S) och Katarina Ståhlbrand (C) yttrar sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. 

_____ 
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§ 19 Dnr KFN 2016-38 Dpl 041 

 

Budget 2017 – Investeringsbudget 

Beslut 

 

Bilaga 1 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström förederar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-12 

 

Arbetsutskottet har tagit del av presentationen och anmäler ärendet till kultur- 

och fritidsnämnden sammanträde 2017-03-16.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar Investeringsbudget 2017. 

_____ 

 

Lisa Norén (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar Investeringsbudget 2017. 

_____ 
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§ 20 Dnr KFN 2016-38 Dpl 041 

 

Budget 2017 – Intern fördelning  

Beslut 

 

Bilaga 2 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström förederar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2017-01-12 

 

Arbetsutskottet har tagit del av presentationen och överlämnar ärendet till 

nämnden för beslut. 

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-01-26 

 

Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-03-16. 

_____ 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar Budget 2017 – Intern fördelning. 

_____ 

 

Lisa Norén (S) och Anna Frisk (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar Budget 2017 – Intern fördelning. 

_____ 
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§ 21 Dnr KFN 2017-45 Dpl 386 

 

Ungdomsledarstipendium 2016 

Beslut 

 

Tre nomineringar har inkommit till utmärkelsen årets ungdomsledarstipendium 

2016. 

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 

_____ 

 

Ann Söderberg-Jansson (C), Anna Frisk (S) och Katarina Ståhlbrand (C) yttrar 

sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Ungdomsledarstipendiet 2016 tilldelas: 

 

Kenneth Jansson, Östhammars Brottarklubb, 10 000 kronor. 

 

Motivering: 

Kenneth har ett brinnande intresse och engagemang i Östhammars 

Brottarklubb. Under 25 års tid har han med positiv energi arbetat för att få 

ihop pengar till klubben, organiserat träningsläger och tävlingar för barnen 

och ungdomarna och skjutsat till och från tävlingar och läger.  

 

Göran Myhrberg, Öregrund-Gräsö Skytteförening, 10 000 kronor. 

 

Motivering: 

Göran leder träningen i Öregrund-Gräsö skytteförenings ungdomsverk-

samhet 2 kvällar i veckan under hela året med enormt engagemang. Han 

sätter på värmen i lokalerna så att det är varmt när träningen börjar och 

han är kvar så länge det finns behov. Han ser till att material och 

utrustning som behövs finns i lokalen och det har han gjort i närmare 30 år. 

Många andra har kommit och gått men Göran har bestått.  
_____ 
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§ 22 Dnr KFN 2017-46 Dpl 386 

 

Årets sportprestation 2016 

Beslut 

 

Fyra nomineringar har inkommit till utmärkelsen årets sportprestation 2016. 

Priset utdelas endast de år som kultur- och fritidsnämnden anser att en verklig 

sportprestation utförts. Kultur- och fritidsnämnden har själva möjlighet att 

nominera årets sportprestation. 

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 

_____ 

 

Mats Olsson (SD), Anna Frisk (S) och Katarina Ståhlbrand (C) yttrar sig i 

ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Årets sportprestation 2016 tilldelas: 

 

Nathalie Olsson, Duderö IF, 20 000 kronor. 

 

Motivering: 

Nathalie Olsson, som är aktiv i idrotten kettlebells,  vann  under 2016 

Nordiskt guld i Longcycle och  Nordiskt brons i Snatch, blev 6:a i 

Europamästerskapen i Snatch och satte hela 3 världsrekord!  
_____ 
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§ 23 Dnr KFN 2017-36 Dpl 678 

 

Östhammars kommuns kulturpris 2016 

Beslut 

 

15 nomineringar har inkommit till utmärkelsen Östhammars kommuns kulturpris 

2016. 

 

Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 

_____ 

 

Ann Söderberg-Jansson (C), Anna Frisk (S), Katarina Ståhlbrand (C) och Lisa 

Norén (S) yttrar sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Östhammars kommuns kulturpris 2016 tilldelas: 

 

Yngve Vällstrand och Harry Green, 10 000 kronor. 

 

Morivering: 

Harry Grehn och Yngve Vällstrand har tagit fram böcker och skrifter om 

byar runt Gimo. I dessa böcker dokumenteras fastigheter, människor och 

miljöer i byarna från slutet av 1800-talet och framåt. De innehåller 

sammanlagt 880 sidor och tusentals unika bilder som nu blir bevarade för 

framtiden. Harry och Yngve har med sitt stora engagemang och värdefulla 

arbete, tillsammans under många år för hembygden i vår kommun, utfört 

en otrolig kulturgärning. 

 

Rose-Marie Dietrichsson, 10 000 kronor. 

 

Motivering: 

Rose-Marie Dietrichsson tilldelas Östhammars kommuns kulturpris 2016 

för sitt praktverk om Hargs Bruks historia i tre band. Det tidigare 

prisbelönta verket är sannolikt ett av de typografiskt sett vackraste bokverk 

som getts ut i Sverige på många år. Innehållet handlar inte bara om 

herrskapen utan också om folk på orten under några hundra år och 

beskriver hur Sverige gradvis blev ett modernt industriland.  

_____ 
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§ 24 Dnr KFN 2017-53 Dpl 003 

 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 

Antagande 

 

Bilaga 3 

 

Nämnden har att fatta beslut om antagande av delegationsordning för kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström förederar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning för kultur- och fritids-

nämnden.  

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden antar delegationsordning för kultur- och 

fritidsnämnden.  

_____ 

 

 

 

§ 25 Dnr KFN 2017-54 Dpl 003 

 

Bokningsträffar vid lokalbokning 

Beslut 

 

Enligt gällande lokalbokningsprinciper ska gemensamma bokningsträffar hållas 

där fördelning av lokaler överenskommes. Eftersom subventionerade lokaler är 

en viktig del av kommunens föreningsstöd bör fördelningen ske utifrån 

beslutade lokalbokningsprinciper. Bokningsträffarna föreslås avskaffas och 

fördelningen görs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Vid missnöje med 

fördelningen kan prövning och beslut göras av kultur- och fritidsnämndens 

arbetsutskott. 

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Gemensamma bokningsträffar avskaffas. Fördelning av lokaler handläggs av 

Kultur- och fritidsförvaltningen med ledning av Lokalbokningsprinciper Fn 
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§97/2010. Om förening inte är nöjd med tilldelning kan frågan prövas och 

beslutas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Gemensamma bokningsträffar enligt Lokalbokningsprinciper FN §97/2010 

avskaffas. Om förening inte är nöjd med tilldelning kan frågan prövas och 

beslutas av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 

_____ 

 

 

 

§ 26 Dnr KFN 2017-55 Dpl 382 

 

Lokalbokning Innebandy 

Beslut 

 

Enligt kultur- och fritidsnämndens principer för lokalbokning släpps ungdoms-

fotbollen in i våra sporthallar från vecka 13. Sedan principerna skapades har 

innebandyn vuxit snabbt som dominerande inomhusidrott i vår kommun. 

Innebandyns tävlingssäsong har också förlängts och därmed kan behov av 

träningstider finnas t.o.m. vecka 14.  

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

                                                      

Arbetsutskottets förslag 

 

För att innebandyn ska ha möjlighet att fullfölja den säsong som planerats av 

Innebandyförbundet prioriteras fördelning av sporthallstider under vecka 13 och 

14 för innebandy.  Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att försöka hitta 

alternativa möjligheter för att ge utrymme för ungdomsfotbollen. Beslutet gäller 

enbart vilken idrott som prioriteras, i övrigt gäller bokningsprinciperna. 

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

För att innebandyn ska ha möjlighet att fullfölja den säsong som planerats 

av Innebandyförbundet prioriteras fördelning av sporthallstider under 

vecka 13 och 14 för innebandy.  Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras 

att försöka hitta alternativa möjligheter för att ge utrymme för ungdoms-

fotbollen. Beslutet gäller enbart vilken idrott som prioriteras, i övrigt gäller 

bokningsprinciperna. 

_____ 
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§ 27 Dnr KFN 2017-20 Dpl 386 

 

Investeringsbidrag 2017 föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler 

Beslut 

 

Bilaga 4 

 

Nämnden har att fatta beslut om investeringsbidrag 2017 för föreningsdrivna 

anläggningar/samlingslokaler. 

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om investeringsbidrag 2017 för förenings-

drivna anläggningar/samlingslokaler enligt bilaga. 

_____ 

 

Anmälan om jäv 

Katarina Ståhlbrand (C) och Mats Olsson (SD) anmäler jäv och lämnar rummet, 

de deltar inte i handläggningen av ärendet eller i beslutet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om investeringsbidrag 2017 för 

föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler enligt bilaga. 

 

Katarina Ståhlbrand (C) och Mats Olsson (SD) deltar inte i handläggningen av 

ärendet eller i beslutet. 
_____ 

 

 

 

§ 28 Dnr KFN 2017-10 Dpl 568 

 

Förseningsavgifter på kommunens bibliotek 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-08 

 

Kultur- och fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

ett nytt och mer effektivt system för att kräva in försenade låneböcker.  

 

Kultur- och fritidsnämnden låter förseningsavgifterna på biblioteken i hela 

kommunen fortsätta vara borttagna under tiden fram tills detta system kan 

verkställas.  

_____ 
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Det system för inkrävning av böcker som ej återlämnats till biblioteket i tid som 

infördes 1 september 2014 bestod av en förseningsavgift på 1 kr per dag och bok 

efter sista återlämningsdatum, med ett tak på 30 kr per bok. Detta system gav en 

viss effekt alldeles i början då böcker som blivit liggande hemma hos låntagare 

lämnades in för att låntagaren ville undvika en hög avgift. Dock har systemet 

inte samma omedelbara effekt när det varit igång en tid, eftersom förseningsav-

gifterna är för små för att mana till handling. 

Dessutom blir summor av så små storlekar svårhanterade, eftersom de måste 

avges i mynt, vilka är besvärliga och dyra att sätta in på ett konto. Det är också 

svårt att förklara en avgift av en så ringa storlek på något annat sätt än som ett 

straff, eftersom summan i sig inte blir användbar till något konkret av värde. Det 

leder till frågan om vi som bibliotek vill ge signalen att vi straffar våra 

användare. 

 

För att undvika dessa dilemman och för att öka effektiviteten hos incitamentet 

föreslår förvaltningen ett nytt system för förseningsavgift för ej återlämnade 

böcker: 

 

Arbetsutskottets förslag 2017-01-14 

 

En vecka efter sista återlämningsdag skickas det ut en påminnelse till låntagaren. 

Två veckor efter sista återlämningsdag skickas det ut ytterligare en påminnelse 

till låntagaren. 

 

Tre veckor efter sista återlämningsdag skickas det ut en påminnelse inklusive 

varning om ersättningskrav på hela bokens värde (schablonsumma på 300 kr), 

med not om att förfarandet avbryts omedelbart om boken lämnas in till 

biblioteket. 

 

Fyra veckor efter sista återlämningsdag skickas det ut en räkning på 300 kr för 

inköp av nytt exemplar, med not om att förfarandet avbryts omedelbart om 

boken lämnas in till biblioteket. 

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-01-26 
 

Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-03-16.  

_____ 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

En vecka efter sista återlämningsdag skickas det ut en påminnelse till låntagaren. 

Två veckor efter sista återlämningsdag skickas det ut ytterligare en påminnelse 

till låntagaren. 
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Tre veckor efter sista återlämningsdag skickas det till de låntagare som fyllt 18 

år ut en påminnelse inklusive varning om ersättningskrav på hela bokens värde 

(schablonsumma på 300 kronor), med not om att förfarandet avbryts omedelbart 

om boken lämnas in till biblioteket. 

 

Fyra veckor efter sista återlämningsdag skickas det till de låntagare som fyllt 18 

år ut en räkning på 300 kronor för inköp av nytt exemplar, med not om att 

förfarandet avbryts omedelbart om boken lämnas in till biblioteket. 

 

Till de låntagare som inte fyllt 18 år skickas enbart påminnelse 1 och påminnelse 

2. 

_____ 

 

Enhetschef för bibliotek, Magnus Åberg föredrar ärendet. 

 

Lisa Norén (S), Anna Frisk (S), Mats Olsson (SD) och Maria Nyström (KD) 

yttrar sig i ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

En vecka efter sista återlämningsdag skickas det ut en påminnelse till 

låntagaren. Två veckor efter sista återlämningsdag skickas det ut 

ytterligare en påminnelse till låntagaren. 

 

Tre veckor efter sista återlämningsdag skickas det till de låntagare som fyllt 

18 år ut en påminnelse inklusive varning om ersättningskrav på hela bokens 

värde (schablonsumma på 300 kronor), med not om att förfarandet avbryts 

omedelbart om boken lämnas in till biblioteket. 

 

Fyra veckor efter sista återlämningsdag skickas det till de låntagare som 

fyllt 18 år ut en räkning på 300 kronor för inköp av nytt exemplar, med not 

om att förfarandet avbryts omedelbart om boken lämnas in till biblioteket. 

 

Till de låntagare som inte fyllt 18 år skickas enbart påminnelse 1 och 

påminnelse 2. 

_____ 
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§ 29 Dnr KFN 2017-56 Dpl 393 

 

Avveckling av campingplats Kallerö 

Beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden har drivit campingplats vid friluftsområdet Kallerö 

under många år med olika uppdragstagare. Att driva campingplatser ingår inte i 

nämndens uppdrag, därför föreslås avveckling av campingverksamheten. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att campingplats i organiserad form vid 

Kallerö avvecklas.  

_____ 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 

 

Katarina Ståhlbrand (C) och Lisa Norén (S) och Mats Olsson (SD) yttrar sig i 

ärendet. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att campingplats i organiserad form 

vid Kallerö avvecklas.  

_____ 
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§ 30 Dnr KFN 2017-57 Dpl 382 

 

Utredningsuppdrag av idrottsansläggningar i Östhammar i samband med bygge 

av ny grundskola 

Beslut 

 

Enligt tidigare beslut har Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrag att fortsätta 

sitt arbete kring behovsanalys som ska ligga till grund för kultur- och 

fritidsnämndens beslut om utveckling av kommunens idrotts- och friskvårdsan-

läggningar. Som en del i arbetet ska en medborgardialog genomföras. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med Strategienheten deltagit i 

SKL-process gällande ”Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor”.  

Östhammars kommun väljer nu att avsluta SKL-projektet men Kultur- och 

fritidsförvaltningen måste jobba vidare med frågan eftersom kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för verksamheten i kommunens idrottsanläggningar. I 

samband med byggnation av ny grundskola i Östhammar behöver dessutom en 

lokalutredning göras relativt snabbt. 

 

Kultur- och fritidschef Lena Hellström förederar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

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

en förstudie innehållande inventering av tillgängliga lokaler och anläggningar i 

Östhammars kommun samt statistik över nyttjande både när det gäller 

fritidsverksamhet och skolans användning. Förstudien bör innehålla önskade 

behov från Barn- och utbildningsförvaltningen och idrottslivet samt en 

omvärldsbevakning. Förstudien bör även ge förslag på fortsatt projekte-

ring/handläggning av lokalförsörjningsfrågan och specifikt lokalfrågan för 

Östhammars tätort i relation till den nya skolan. Förstudien redovisas vid kultur- 

och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-22. 

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt Kultur- och fritidsförvaltningen att 

göra en förstudie innehållande inventering av tillgängliga lokaler och 

anläggningar i Östhammars kommun samt statistik över nyttjande både 

när det gäller fritidsverksamhet och skolans användning. Förstudien bör 

innehålla önskade behov från Barn- och utbildningsförvaltningen och 

idrottslivet samt en omvärldsbevakning. Förstudien bör även ge förslag på 

fortsatt projektering/handläggning av lokalförsörjningsfrågan och specifikt 

lokalfrågan för Östhammars tätort i relation till den nya skolan. Förstudien 

redovisas vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-22. 

_____ 



 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-03-16 15 (16) 

 

  

 

§ 31 Dnr KFN-2017-50  Dpl 003 

 Dnr KS-2012-502 

 Dnr KS-2016-449 

 

Stöd till civilsamhällets integrationsarbete 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har beslutat att stödja föreningslivet och civilsamhället genom 

att avsätta 5000 kr per nyanländ barn/ungdom samt 4000 kr per nyanländ vuxen. 

Medel för detta tas från det riktade stadsbidraget. 

 

Kriterier, beredning och beslut av de två olika stöden sker på olika sätt. Kultur- 

och fritidsnämnden ska därför besluta om att föreslå kommunstyrelsen att slå 

samman de båda stöden till att ha gemensamma kriterier och att beredning och 

beslut sker på samma sätt. 

 

Föreligger tjänsteskrivelse. 

 

Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att stöden till 

föreningslivet respektive civilsamhället slås samman till att följa bidragsnormer 

och arbetsordning likt de riktlinjer som stödet till civilsamhället har, vilket 

betyder att beredningsgruppen rapporterar sina delegationsbeslut till kommun-

styrelsen och inte till kultur- och fritidsnämnden.  

_____ 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår till kommunstyrelsen att stöden till 

föreningslivet respektive civilsamhället slås samman till att följa bidrags-

normer och arbetsordning likt de riktlinjer som stödet till civilsamhället 

har, vilket betyder att beredningsgruppen rapporterar sina delegationsbe-

slut till kommunstyrelsen och inte till kultur- och fritidsnämnden.  

_____ 

 

 

  



 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sid 
2017-03-16 16 (16) 

 

  

 

 

§ 32 Dnr KFN 2017-12 Dpl 904 

 

Anmälningsärenden 

 

a) Hargshamns Folketshusförening. Avtal bokdeposition. 

b) SISU Idrottsutbildarna. Avtal om särskilt organisationsstöd. 

c) Förvaltningsrätten i Uppsalas beslut 2017-01-17. Överklagande av beslut 

Alunda IBF. 

d) Sammanställning av föreningsbidrag 2017. 

e) Östhammars litteraturförening. Redovisning av arrangemangsstöd. 

f) Kultur- och fritidsförvaltningen 2016-12-19. Speciellt föreningsbidrag 

Öregrunds elljusspår. 

g) Redovisning av kultur i vården 2016 Östhammars kommun. 

h) Kultur i vården 2017 - ansökningar och preliminär fördelning. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningsärendena. 

_____ 

 

 

 

§ 33 Dnr KFN 2017-13 Dpl 002 

 

Delegationsärenden 

 

a) Föreningen Konstkraft. Beviljande av arrangemangsstöd. 

b) Föreningen Konstvarning. Beviljas arrangemangsstöd.  

c) Östhammars Konstnärsförening. Beviljas arrangemangsstöd.  

d) Förteckning över delegationsbeslut i personalfrågor 2017-03-01. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av delegationsärendena. 

_____ 

 

 


