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Datum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

15. Delegationsbeslut 17 

 

 

 

 

 

 

    Dnr KFN-2019-11 

1. Information om omvärldsanalys för Östhammars kommun  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens kvalitetsutvecklare informerar om omvärldsanalys:  

 Kort genomgång av metodiken 

 Kort genomgång av alla spaningar 

 Diskussion om två spaningar av särskilt intresse för nämnden  
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-11 

2.  Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän om bland annat:  

 Österbybruk som kulturcentrum: pågående aktiviteter och historik. 

 Ekonomi: förvaltningen arbetar med budget i balans bl.a. för att permanent fritidsgård 

i Gimo ska rymmas inom nämndens ram och med budgetprocessen inför 2020.  

 Lokaler och anläggningar: omklädningsrum och cafeteria för Gimo hockey samt 

generell information om anläggningsöversyn och ansvarsfördelningen tekniska 

förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  

 Biblioteket i Österbybruk invigs 2019-03-29. 

 Biblioteket på Storbrunn har utsatts för skadegörelse och hotfulla besökare vilket kan 

påverka öppettiderna.  
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Datum  Sid 
2019-04-04  4 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2018-132 

3. Yttrande angående motion om politiskt obunden 

äldreombudsman 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:  

Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen äldreombudsman i den form som föreslås i 

motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör livslångt idrottande och 

hälsofrämjande kulturverksamhet för målgruppen äldre. Kultur- och fritidsnämnden har 

antagit en handlingsplan för att främja, bland andra, äldres hälsa ur ett friskvårdsperspektiv 

och i arbetet med att genomföra den skulle samverkan med en äldreombudsman som bevakar 

målgruppens intressen och har god kunskap om deras förutsättningar och situation kunna vara 

positivt. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden 

äldreombudsman, hon föreslår att äldreombudsmannen ska ha till uppgift att bl.a. vara ett stöd 

till äldre och svara på frågor i kontakten med myndigheter samt att bevaka äldres intressen. 

Beslutsunderlag 

Motion  

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm   



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Dnr KFN-2019-71 

4. Yttrande angående motion om politiskt obunden 

barnombudsman 

Förslag till beslut  

Kultur- och fritidsnämnden yttrar sig enligt följande:  

Kultur- och fritidsnämnden ser att funktionen barnombudsman i den form som föreslås i 

motionen skulle kunna vara en samverkanspart i frågor som rör barns och ungdomars 

inflytande. Funktionen skulle såsom ombudsman i så fall lämpligast vara placerad centralt, 

direkt under kommundirektören. Kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget inte resurser att 

ansvara för en sådan. Den nationella barnombudsmannen täcker många av de behov som 

efterfrågas i motionen, och en ombudsman på lokal nivå är ingen skyldighet. Kultur- och 

fritidsnämnden arbetar redan med enkätunderlag, ungdomsråd, styrgrupp för ungas 

välbefinnande mm, och planerar att jobba särskilt med att implementera barnkonventionen på 

andra sätt än genom en ombudsman, och avstyrker därför förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Åsa Lindstrand (-) har lämnat en motion med förslag om att inrätta en politisk obunden 

barnombudsman. Hon föreslår att barnombudsmannen ska ha till uppgift att bland annat 

bevaka barn och ungas intressen samt att utreda barn och ungas klagomål på verksamheten. 

Beslutsunderlag  

Motion 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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Datum  Sid 
2019-04-04  6 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2018-108 

5. Ordningsregler för simhallar  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden inför följande ordningsregler för kommunens simhallar inklusive 

Alundabadet som ett komplement till Hyror och avgifter 2019: 

 Åldersgräns 12 år och simkunnighet krävs för att bada på egen hand utan medföljande 

vuxen  

 För barn under 7 år som badar gratis krävs medföljande betalande vuxen. 

Ärendebeskrivning 

Personalen vid kommunens simhallar har upptäckt att förtydligande behövs i ”Hyror och 

avgifter” för att trygga säkerheten. Det förekommer besökare som tolkar kostnaden 0 kr/gång 

för bad barn 2-6 år som att barn i den åldern får bada själva. Åldersgräns för att bada på egen 

hand utan medföljande vuxen bör sättas till 12 år och simkunnig. För barn under 7 år som 

badar gratis bör krävas medföljande betalande vuxen. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019 via kommunens webbplats 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidskontoret,  

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/avgifter-och-taxor/kultur--och-fritidsnamndens-hyror-och-avgifter-2019/
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    Dnr KFN-2019-64 

6. Roslagscupen, sponsring avseende lokalhyra  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att i linje med kommunens riktlinjer för sponsring samt 

avtal mellan kommunen och Roslagscupen, upplåter kultur- och fritidsnämnden de 

idrottshallar nämnden förfogar över kostnadsfritt för övernattning för deltagare i 

Roslagscupen. 

Ordningsregler och brandskydd gäller enligt ordinarie lokalbokningsrutiner. 

Ärendebeskrivning 

Roslagscupen har arrangerats under många år och är ett attraktivt arrangemang i kommunen. 

Kommunen sponsrar cupen, bl.a. genom att de utan kostnad disponerar lokaler för gästande 

lags övernattning. Kommunen tecknar övergripande avtal med arrangören. 

Kultur- och fritidsnämndens del i kommunens sponsring är att ett antal idrottshallar används 

för övernattning av gästande lag. 

I kultur- och fritidsnämndens ”Hyror och avgifter” finns beslutad taxa för övernattning i 

idrottshallarna. Endast kultur- och fritidsnämnden kan besluta om avvikelse från sin egen 

taxa.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019 via kommunens webbplats 

Riktlinjer för sponsring via kommunens webbplats 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Evenemangsrådet 

 Roslagscupen 

 Kommunstyrelsen  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/avgifter-och-taxor/kultur--och-fritidsnamndens-hyror-och-avgifter-2019/
http://www.osthammar.se/sv/dokument/riktlinjer/riktlinjer-for-sponsring/
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    Dnr KFN-2019-50 

7. Föreningsbidrag 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av sammanställning över föreningsbidrag 2019. 

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utveckling av föreningsbidraget med fokus 

på verksamhet och anläggningsstöd.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens föreningsbidrag består av flera delar, aktivitetsstöd, investeringsbidrag och 

föreningsbidrag. Stor del av föreningsbidraget är anläggningsstöd till föreningsdrivna 

anläggningar. Utveckling av nämndens bidragsnormer och dess komponenter pågår och som 

en del i detta arbete presenteras 2019 års utfall av föreningsbidraget. Enligt reglementet 

ansvarar nämnden bl.a. för stöd till föreningar och verksamhet i idrottsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

 Bidragsnormer via kommunens webbplats  

 Föreningsbidrag 2019 sammanställning 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

  

https://www.osthammar.se/link/10c7d13a86a742abb63bac747ec705e5.aspx
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    Dnr KFN-2019-50 

8. Ansökan om startbidrag från Aktivt Liv Östhammar  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beviljar startbidrag under förutsättning att intyg om tillhörighet 

till organisation inom Riksidrottsförbundet uppvisas. 

Ärendebeskrivning 

Startbidrag utbetalas till organisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. 

Organisation ska kunna uppvisa intyg om tillhörighet till riksorganisation. För annan förening 

gäller att dess verksamhet ska godkännas av kultur– och fritidsnämnden.  

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Aktivt Liv Östhammar 
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    Dnr KFN-2019-18 

9.  Investerings- och utrustningsbidrag 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till Investerings- och utrustningsbidrag 2019. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden ska besluta om investerings- och utrustningsbidrag 2019. Beslut om bidraget fattas 

två gånger per år. Förvaltningens förslag till beslut innebär att det återstår omkring 90 000 

kronor till årets andra utdelning av bidrag. 

Beslutsunderlag 

Bidragsnormer, samtliga ansökningar, sammanställning  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

 Samtliga sökande föreningar 
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    Dnr KFN-2019-46 

10. Svar på skrivelse om motion för äldre  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till någon form av 

speciell satsning riktad mot gruppen 70+ i kommunens gym. Förvaltningen får även i uppdrag 

att fortsätta dialogen med pensionärsföreningar inom ramen för kommande satsningar för 

äldre från nämnden och Upplands Idrottsförbund. 

Beslutet överlämnas till SPF Jernet som svar till på skrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt skrivelse från SPF Jernet finns önskemål om bättre möjligheter för deras medlemmar 

att använda gymmet i Österbybruk dagtid. 

Nämndens prislista gäller för kommunens gym och förvaltningen har inte möjlighet göra 

lokala avvikelser. Tekniken utvecklas snabbt när det gäller inpassering och kan därmed ge 

möjlighet till mera flexibla lösningar. 

Flera satsningar är på gång som berör äldres hälsa, t.ex. förslag till nämnden om 

aktivitetsbidrag för 70+ och projekt via Upplands Idrottsförbund ”Rörelseglädje för alla hela 

livet”. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från SPF Jernet 

Beslutet skickas till 

 SPF Jernet 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-04-04  12 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-65 

11. Markavtal för Korsängens idrottsplats i Alunda  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att tekniska förvaltningen ska arbeta för att kommunen 

ska teckna markavtal med Olands FF, 10 år för område A på bifogad karta och 2 år för 

område B.  

Ärendebeskrivning 

Fotboll är Sveriges och kommunens största idrott breddmässigt. Samtliga fotbollsplaner i 

kommunen drivs av föreningar, flera av dem på kommunens mark med nyttjanderättsavtal för 

föreningarna. Tack vare stort ideellt engagemang från ett 10-tal fotbollsföreningar runt om i 

kommunen finns gott om fotbollsplaner i våra serviceorter och på landsbygden. Detta ger 

möjlighet för barn och unga att bedriva idrott relativt nära bostadsorten, oavsett var man bor. 

Kommunen skulle inte klara att förvalta och driva dessa i egen regi ekonomiskt och 

resursmässigt.  

För att ge föreningarna rimliga möjligheter att klara sitt uppdrag att både förvalta 

anläggningarna och bedriva verksamhet har kommunfullmäktige beslutat om generösa villkor 

för markupplåtelse. Nyttjanderätten är i regel avgiftsfri mot att föreningen har totalansvaret 

för anläggningens drift och underhåll och avtalstiden relativt lång för att ge föreningen 

möjlighet till långsiktig utveckling både med egna resurser och externa medel.   

Alunda IF har under lång tid drivit fotbollsanläggningarna i Alunda. Alunda IF har upphört 

som förening och fotbollsverksamheten i Alunda bedrivs numera av Olands FF, som på några 

år vuxit till en av kommunens största föreningarn när det gäller barn- och ungdoms-

verksamhet. De två föreningarna har presenterat dokument till Tekniska kontoret med 

önskemål att markupplåtelsen överlåts från Alunda IF till Olands FF. 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för bl.a. föreningsstöd och verksamhet 

på idrottsanläggningar, Tekniska kontoret ansvarar för kommunens markfrågor. För att ge 

föreningen möjlighet att bygga en hållbar struktur för förvaltning av anläggningen, bör de ges 

möjlighet till långt avtal för den etablerade fotbollsanläggningen (område A). För område B, 

som ingår i pågående detaljplaneärende kan kortare avtalstid accepteras, för att ge större 

flexibilitet i den processen.  
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Karta 

Beslutet skickas till 

 Tekniska förvaltningen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

  



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-04-04  14 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr KFN-2019-51 

12. Uppdrag för diskussionsgrupp om utredning av 

idrottsanläggningar i Östhammars tätort och val av 

representanter  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden ger diskussionsgruppen i uppdrag ge kommunen underlag för 

lokalbehov för föreningslivet i Östhammars tätort. 

Kultur- och fritidsnämnden utser Jonas Lennström (S) och Maria Nyström (KD) nämndens 

representanter i gruppen.  

Ärendebeskrivning 

Det finns ett behov av att diskutera behovet av lokaler för föreningslivet i Östhammars tätort. 

Diskussionsgrupp om utredning av idrottsanläggningar i Östhammars tätort ska samla 

föreningar i tätorten och berörda förtroendevalda och tjänstemän inom kommunen. Inför 

bildandet har diskuterats att gruppens arbete ska ledas av kultur- och fritidsnämndens 

ordförande samt att andre vice ordförande Maria Nyström (KD) och tjänstemän deltar. 

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen har behandlat val till gruppen vid sammanträdet 2019-03-05, § 74. Jacob 

Spangenberg (C) valdes till kommunstyrelsens representant. För reservationer och yrkanden i 

valärendet, se kommunstyrelsens protokoll.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Jonas Lennström (S)  

 Maria Nyström (KD)  

 Administratör Troman  
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Datum  Sid 
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Kultur- och fritidsnämnden 

 

Dnr KFN-2019-72 

13. Avgiftsfritt användande av idrottshall för projekt nattfotboll i 

Gimo 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att projektet nattfotboll i samverkan med Trygg Gimo 

beviljas avgiftsfritt användande av Gimo sporthall på sena kvällar och nätter till och med 

2019-05-31.  

Ärendebeskrivning 

Trygg Gimo är en process som skapats med syfte att lugna en orolig situation bland ungdomar 

i Gimo. Processarbetet leds av kultur- och fritidsförvaltningen och flertalet av kommunens 

förvaltningar deltar tillsammans med representanter för civilsamhället, Polisen, och Stiftelsen 

Östhammarshem. Kultur- och fritidsnämnden ska enligt reglementet verka för en meningsfull 

fritid och har därför utökat ungdomsgårdsverksamheten i Gimo. Önskemål finns även att 

skapa möjligheter till idrottsverksamhet för ungdomar som inte tillhör befintlig 

föreningsverksamhet. 

Gimo IF Fotbollsklubb har tillsammans med Upplands Fotbollsförbund föreslagit ”Projekt 

nattfotboll”, ett koncept som visat gott resultat på många andra orter med social oro, bl.a. 

Gottsunda. Föreningen söker extern finansiering för projektet och har under tiden önskemål 

att prova vid några tillfällen för att undersöka intresset i Gimo. Verksamheten kommer att 

vara öppen för alla ungdomar utan krav på medlemskap i föreningen och planeras äga rum 

sena fredag eller lördag kvällar, då sporthallen normalt är tom. Föreningen kommer att i 

samarbete med ungdomsgården undersöka vilken idrott ungdomarna vill syssla med, så de får 

möjlighet prova olika verksamheter. Föreningens önskemål är att kostnadsfritt använda Gimo 

Sporthall för provperioden.  

Beslutet skickas till  

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Gimo IF FK  
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Datum  Sid 
2019-04-04  16 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

14. Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

1. Brev från arbetsmiljöverkets generaldirektör om förtroendevaldas ansvar för 

arbetsmiljö och kommande insatser på området 

2. Delrapport till Länsstyrelsen om föreningsmatchning som matchar nyanlända 

Östhammarsbor med föreningar i kommunen 

3. Redovisning av kultur i vården i Östhammars kommun 

4. Redovisning från Östhammars konstförening av arrangemangsstöd 

5. Redovisning från Östhammars litteraturförening av Ordfestival 2018 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 19/2019: Val av Håkan Sjöblom (SD) 

som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 22/2019: Polisens medborgarlöfte för 

Östhammars kommun 

8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 6/2019: Mål och riktlinjer för kommunen 

med arbetet att förverkliga den reviderade Lagen om nationella minoriteteter och 

minoritetsspråk 

9. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 25/2019: Val av Jonas Lennström (S) och 

Maria Nyström (KD) till ledamöter i projektgrupp för Rävsten och Gräsöbaden 

10. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 64/2019: Samverkansöverenskommelse 

mellan Polisen och Östhammars kommun för tiden 2019-01-01 till 2021-12-31 

11. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 67/2019: Kommunstyrelsens yttrande över 

revisionens granskning av budgetprocess och prognossäkerhet 

12. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 74/2019: Val av Jacob Spangenberg (C) till 

kommunstyrelsens representant i diskussionsgrupp om utredning av 

idrottsanläggningar i Östhammars tätort.  

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.   



 

 
 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-04-04  17 (17) 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

    Dnr XXXX 

15.  Delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beviljande av arrangörsstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-01-15 KFN-2019-5 

Beviljande av arrangörsstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-02-11 KFN-2019-17 

Beviljande av arrangörsstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-02-20 KFN-2019-24 

Beviljande av arrangörsstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2018-12-28 KFN-2018-98 

Beviljande av arrangörsstöd Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2018-12-28 KFN-2018-135 

Beviljande av deltagande i 

kurs/konferens för 

förtroendevald i kultur- och 

fritidsnämnden  

Nämndens ordförande 

Jonas Lennström 

2019-03-29  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 


