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KALLELSE
Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Datum och tid

2018-10-25

Plats

Sammanträdesrum Örskär, kommunhuset Östhammar

Kl. 13.00

Nr

ÄRENDELISTA

Föredragande

1

Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

Helen Åsbrink

2

Sammanträdesdagar 2019

Rebecka Modin

3

Hyror och avgifter 2019

4

Ansökan från Östhammars Sportklubb Fotboll om särskilt
föreningsbidrag för renovering av gräsytorna på ungdomsplanen
vid Frösåkershallen

Peter Jansson
Per Åsberg
Peter Jansson

5

Ansökan från Östhammars Sportklubb Skidsektionen om
särskilt föreningsstöd till batteriladdare

6

Ansökan från Öregrunds IK - Aikido om speciellt föreningsstöd Peter Jansson
för inköp av mattor

14.30

7

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022

Magnus Åberg

14.45

8

Utvärdering av Östhammars kulturfestival 2018

Lisa Karm Togo

9

Delegationsbeslut

10

Anmälningsärenden

Besök

13.30

Sekreterare

Rebecka Modin

Ordförande

Jonas Lennström

Peter Jansson
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1
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet
om och insyn i förvaltningens olika verksamheter.
Tf. kultur- och fritidschef Helen Åsbrink föredrar ärendet.
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Dnr KFN-2018-113

Dpl 006

Sammanträdesdagar 2019
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden samt
arbetsutskottet för 2019. Förslaget baseras på när nämnden ska lämna in
årsredovisning, delårsrapport och budgetförslag till kommunstyrelsen. Förslaget
baseras även på det antal sammanträden nämnden brukar ha och är lagt för att få
ett jämnt ärendeflöde.
Förslag till sammanträdesdagar
KFNAU
24 januari

KFN
10 januari
7 februari

28 mars
29 maj (onsdag)
5 september

11 april
13 juni
19 september

10 oktober
21 november

24 oktober
5 december

Kommentar/ärenden
Utse arbetsutskott
Årsredovisning
Fördelning internbudget

Budget
Delårsrapport
Hyror och avgifter 2020

Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesdagarna för 2019 enligt
ovanstående förslag.
_____
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Dnr KFN-2018-108

Dpl 206

Hyror och avgifter 2019
Handling A1-2
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om taxor och avgifter för
lokalupplåtelse i de anläggningar och lokaler som nämnden bedriver
verksamhet, samt taxor och entréavgifter till evenemang.
Föreligger förslag till hyror och avgifter samt förslag till ordningsregler för
uthyrning av idrottshallar och gymnastiksalar.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden antar ”Hyror och avgifter 2019”.
Utvecklingsledare Peter Jansson och enhetschef anläggningar Per Åsberg
föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur och fritidsnämnden antar Hyror och avgifter 2019. Beslutet innebär en
uppräkning av gym-priserna med 10 %, kommande år ska gym-priserna indexregleras.
Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inarbeta hyra för Storbrunn i
Hyror och avgifter 2020.
Kultur och fritidsnämnden antar Ordningsregler för uthyrning av idrottshallar
och gymnastiksalar.
_____
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Dnr KFN-2018-105

Dpl 386

Ansökan från Östhammars Sportklubb Fotboll om särskilt föreningsbidrag för
renovering av gräsytorna på ungdomsplanen vid Frösåkershallen
Östhammars Sportklubbs Fotbollssektion (ÖSK Fotboll) ansöker om ett särskilt
föreningsbidrag för reparation av ungdomsplanen vid Frösåkersvallen. ÖSK
Fotboll anger att beräknad kostnad för material är 19 500 kronor.
ÖSK Fotboll framför i en skrivelse:
”I avtalet som ÖSK fotboll har med kommunen står det att ÖSK står för
underhåll och skötsel av ungdomsplanen utanför Frösåkerhallen. Förutom den
tid som fotbollen använder planen så nyttjas den utav spontana idrottsutövare
och till stor del utav skolan. Detta slitage har medfört att planen nu är i mycket
dåligt skick och i behov av en större renovering. En större renoverings insats
gynnar alla som på något sätt nyttjar denna gräsyta och minskar även risken för
skador pga. av hål och ojämnheter. ÖSK är villiga att stå med arbetskraft men
behöver stöd för inköp av t.ex. jord och sand.
ÖSK fotboll söker därför ett särskilt föreningsbidrag för att kunna renovera
gräsytorna på ungdomsplanen.
Vi hoppas på ett skyndsamt beslut då vi vill genomföra detta så fort vår säsong
är avslutad.”
Förvaltningens bedömning
Som föreningen beskriver i ansökan används planen av skolan och spontan
verksamhet. Föreningen gör en bra insats i att sköta och hålla anläggningen
tillgänglig. Det anläggningsbidrag föreningen får räcker inte till en större
renovering.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens beviljar ÖSK Fotbolls:s ansökan om speciellt
föreningsbidrag om 19 500 kronor.
Utvecklingsstrateg Peter Jansson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ÖSK Fotbolls:s ansökan om speciellt
föreningsbidrag om 19 500 kronor.
_____
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Dnr KFN-2018-107

Dpl 386

Ansökan från Östhammars Sportklubb Skidsektionen om särskilt föreningsstöd
till batteriladdare
Östhammars Sportklubbs Skidsektion ansöker i en skrivelse daterad 2018-09-23
om ett särskilt föreningsstöd på 1000 kronor för att bekosta ett så kallat startpack
inklusive anslutningskontakter.
Östhammars Sportklubbs Skidsektion framför i skrivelsen:
”Skidsektionen inom Östhammars Sportklubb ansvarar sedan många år tillbaka
för drift och underhåll av Östhammars motionsspår. Arbetet består i allt
väsentligt av markpreparering och röjning av sly under sommarhalvåret samt
preparering av skidspår vintertid.
För spårprepareringen disponerar sektionen en snöskoter som är parkerad i ett
garage då den inte brukas. Vårt problem är att då sektionens medlemmar ska
nyttja skotern för dragning av skidspår så inträffar det alltför ofta att den inte
startar. Då ingen el finns i garaget så är det inte möjligt att på ett enkelt sätt
starta densamma. Resultatet kan bli att entusiastiska skidåkare som kommer till
elljusspåret kan konstatera att sektionen inte har dragit skidspår trots god
snötillgång. Detta är naturligtvis tråkigt för skidåkarna som inte känner till
bakgrunden och samtidigt ett misslyckande för sektionen.
Den bästa lösningen för att eliminera problemet skulle vara att installera ett
eluttag i garaget. Denna fråga har diskuterats med Fritidskontorets tjänstemän
som lovat att samverka i ärendet. Kostnaden för en dylik installation har dock
visat sig vara alltför hög för att beviljas. Sektionen har därför tagit fram en
alternativ lösning till betydligt lägre kostnad. Sektionen köper in ett s.k startpack
(batteriladdare) samt anslutningskontakter som vi monterar på befintligt batteri.
Med denna lösning kommer den som enligt körschemat har ansvar för
spårdragningen på ett enkelt och effektivt sätt alltid kunna starta skotern och alla
entusiastiska skidåkare kunna skida i fina preparerade skidspår.”
Förvaltningens bedömning
Föreningen utför en stor insats för att möjliggöra skidåkning i preparerade spår
så snart vädret tillåter.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Östhammars Sportklubbs Skidsektions
ansökan om särskilt föreningsbidrag.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden beviljar Östhammars Sportklubbs Skidsektions
ansökan om särskilt föreningsbidrag.
_____
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Dnr KFN-2018-109

Dpl 386

Ansökan från Öregrunds IK - Aikido om speciellt föreningsstöd för inköp av
mattor
Öregrunds IK – Aikido hemställer i en skrivelse om speciellt föreningensbidrag
för ökade kostnader för anskaffning av mattor. I skrivelsen framför föreningen:
”Ansökan om investeringsbidrag lämnades till kommunen i februari, där ett av
underlagen var en offert från SBI. När kommunen sedan beviljade bidrag
villkorades bidraget med att ansökan också skulle göras hos Uppsala Idrottsförbund. Detta ledde till att beställning av mattor dragit ut på tiden vilket
inneburit att det pris som angavs i offerten inte gäller utan leverantören begär
ytterligare 5850 kr.
Den ursprungliga offerten låg på 56 848 kronor, ordersumman är på 62 698
kronor, vilket innebär en ökning med 5850 kronor som föreningen ansöker om
inom speciellt föreningsbidrag.”
Förvaltningens bedömning
Föreningens investering var en av de som prioriterades vid tilldelningen av
nämndens investeringsbidrag för föreningsdrivna anläggningar i våras, i hård
konkurrens med många andra föreningar. Den extra kostnaden bör
självfinansieras av föreningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden avslår Öregrunds IK – Aikido:s ansökan om speciellt
föreningsstöd.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden avslår Öregrunds IK – Aikido:s ansökan om speciellt
föreningsstöd.
_____
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Dnr KFN-2018-41

Dpl 012

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022
Handling B
Biblioteksplanen ska vara ett lagstadgat och politiskt beslutat 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. Vilket
innebär samverkan över förvaltningsgränserna under arbetet med den nya
biblioteksplanen. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.
2015-11-17 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att i
samråd med kommunens övriga nämnder och förvaltningar påbörja arbete med
ny biblioteksplan för Östhammars kommun.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till ny Biblioteksplan för
Östhammars kommun 2019-2022.
Biblioteksplanen bör skickas på remiss till kommunens övriga nämnder inför
antagande i kommunfullmäktige.
Enhetschef bibliotek Magnus Åberg föredrar ärendet.
Ann Söderberg-Jansson (C) yttrar sig i ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Biblioteksplan för
Östhammars kommun 2019-2022 och skickar det på remiss till kommunens
övriga nämnder.
Remisstid: 2018-03-22 – 2018-05-22.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-03-15
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Biblioteksplan för
Östhammars kommun 2019-2022 och skickar det på remiss till kommunens
övriga nämnder.
Remisstid: 2018-03-22 – 2018-05-22.
_____
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Under hösten 2017 och våren 2018 utarbetades ett förslag till ny biblioteksplan
att gälla i Östhammars kommun för fyraårsperioden 2019-2022. I och med att
det samtidigt har utarbetats ett förslag till innehåll för ny nationell biblioteksstrategi har det varit önskvärt att förslaget till biblioteksplan läses i relation till
detta, varför beslut om biblioteksplan har skjutits upp till ett tillfälle då
enhetschefen för biblioteken kan redogöra för en sådan jämförelse.
Vid jämförande läsning har inga motsägelser mellan dokumenten framkommit,
endast vissa ej helt överlappande formuleringar som dock kommer att kunna
inspirera och tas hänsyn till när man arbetar utifrån biblioteksplanen.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan
för Östhammars kommun 2019-2022.
Enhetschef bibliotek Magnus Åberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan
för Östhammars kommun 2019-2022.
_____
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Dnr KFN-2018-111

Dpl 670

Utvärdering av Östhammars kulturfestival 2018
Handling C
Kulturfestivalen arrangerades 26 juni – 30 juni 2018 av Östhammars kommun
tillsammans med föreningar, företag, stiftelser och församlingar. Festivalen
omfattade musik, konst, matkultur och ungdomskultur. Den knöt även an till
Östhammars stad 650 år. Festivalen omfattade arrangemang på många olika
platser i kommunen.
Diskussion om utvärdering av festivalen.
Föreligger Rapport Kulturfestival 2018 daterad 2018-10-03.
Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2018-10-11
Kultur- och fritidsnämnden tar del av utvärderingen.
_____
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9
Delegationsärenden
Handling i arbetsrummet
a) Avtal. Bondefiske på Gräsö 2018.
b) Beviljande av arrangörsstöd. Konsert för världens barn.
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10
Anmälningsärenden
Handling i arbetsrummet
a) Skapande förskola. Redovisning av bidrag samt handledningsmaterial.
b) Redovisning av arrangörsstöd för evenemanget ”Staden som steg ur
havet”.
c) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 168/2018: åtgärder för budget i
balans.
d) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 72/2018: delårsrapport för
2018.
e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 78/2018: kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.
f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 79/2018: policy och strategi
för integration i Östhammars kommun.

