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§ 1 
 
Ny mandatperiod, 2015-2018 
Presentation 
 
Kultur- och fritidsnämndens ledamöter ger en kort presentation av sig själva. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av presentationen och tackar för 
densamma. 
_____ 
 
 
 
 
§ 2 Dnr 2015KFN005 Dpl 911  
 
Valärende 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2015-2018 
 
Kultur- och fritidsnämnden tillsätter ett arbetsutskott om 3 ledamöter och 3 per-
sonliga ersättare. 
 
Majoriteten har att föreslå 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare inom den egna 
gruppen samt oppositionen 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare inom sin grupp 
att utgöra kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. 
 
Maria Nyström (KD) yttrar sig i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Som ordinarie ledamöter i kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott utses:  
   
Jonas Lennström (S)   
Katarina Stålbrand (C)   
Anne-Charlotte Wellsten (M)  
 
Som ersättare i kultur- och fritidsnämnden arbetsutskott utses: 
 
Hans Lagenius (S)  
Ann Söderberg Jansson (C) 
Maria Nyström (KD) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
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§ 3 Dnr 2015KFN005 Dpl 911  
 
Valärende 
Biblioteksutskott, 2015-2018 
 
Förslag till beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tillsätter ett biblioteksutskott om 3 ledamöter och 3 
personliga ersättare. 
 
Majoriteten har att föreslå 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare inom den egna 
gruppen samt oppositionen 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare inom sin grupp 
att utgöra biblioteksutskott. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Lisa Norén (S), Anna Frisk (S), Maria Nyström (KD), Hans Lagenius (S) yttrar 
sig i ärendet. 
 
Yrkande 
 
Hans Lagenius (S) yrkar på att biblioteksutskottet består av 4 ordinarie ledamö-
ter, med 3 ledamöter från majoriteten och 1 från oppositionen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Hans Lagenius (S) 
yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Hans Lagenius (S) yrkar på att kultur- och fritidschefen deltar i biblioteksutskot-
tets sammanträden. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på Hans Lagenius (S) yrkande och finner att 
nämnden bifaller yrkandet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Som ledamöter i biblioteksutskottet utses: 
 
Hans Lagenius (S) 
Lisa Norén (S) 
Ann Söderberg-Jansson (C) 
Maria Nyström (KD) 
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Kultur- och fritidschefen deltar i biblioteksutskottets sammanträden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 
 
 
 
§ 4 Dnr 2015KFN005 Dpl 911  
 
Valärende 
Musikutskott, 2015-2018 
 
Förslag till beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tillsätter ett musikutskott med 3 ledamöter och 3 
personliga ersättare. 
 
Majoriteten har att föreslå 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare inom den egna 
gruppen samt oppositionen 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare inom sin grupp 
att utgöra musikutskott. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Lisa Norén (S) och Mats Olsson (SD) yttrar sig ärendet. 
 
Yrkande 
 
Lisa Norén (S) yrkar på att musikutskottet består av 5 ordinarie ledamöter, med 
3 ledamöter från majoriteten och 2 från oppositionen. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Lisa Noréns (S) 
yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Som ledamöter i musikutskottet utses: 
 
Jonas Lennström (S) 
Katarina Stålbrand (C) 
Vakant (S) 
Maria Nyström (KD) 
Mats Olsson (SD) 
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Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 
 
 
 
§ 5 Dnr 2015KFN010 Dpl 009 
 
Handlingar till arbetsutskottet 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om hur kallelser, föredragningslistor 
och bilagor till arbetsutskottet ska sändas ut till dess ledamöter och ersättare. 
 
Förslag till beslut 
 
Kallelser, föredragningslistor samt tillhörande bilagor till arbetsutskottet ska 
sändas till arbetsutskottets ledamöter och ersättare. 
 
Kallelser och föredragningslistor gällande arbetsutskottet sänds även till de le-
damöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden som så önskar, efter anmälan 
till kultur- och fritidskontoret. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kallelser, föredragningslistor samt tillhörande bilagor till arbetsutskottet 
ska sändas till arbetsutskottets ledamöter och ersättare. 
 
Kallelser och föredragningslistor gällande arbetsutskottet sänds även till de 
ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden som så önskar, efter 
anmälan till kultur- och fritidskontoret. 
 
_____ 
 
 
 
 
§ 6 Dnr 2015KFN011 Dpl 006 
 
Gruppmöten 
 
Förslag till beslut 
 
Gruppmöten hålls efter genomgång och presentation av föredragningslistans 
ärenden i direkt anslutning till sammanträdet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 



 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum Sid 
2015-01-14 7 (9) 

 

  

 

Gruppmöten hålls efter genomgång och presentation av föredragnings-
listans ärenden i direkt anslutning till sammanträdet. 
_____ 
 
 
 
 
§ 7 Dnr 2015KFN012 Dpl 006 
 
Sammanträdesdagar och för 2015 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdesdagar och samman-
trädestider för 2015  
 
Förslag till beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder under 2015 enligt följande: 
 
Arbetsutskott  Kultur- och fritidsnämnd 
 14 januari 
19 januari 5 februari 
9 mars 26 mars 
28 maj 11 juni 
3 september  17 september 
22 oktober 5 november 
26 november 10 december 
 
Lisa Norén (S), Ann-Mari Åström (S), Anna Frisk (S), Hans Lagenius (S) och 
Maria Nyström (KD) yttrar sig i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder under 2015 enligt följande: 
 
Arbetsutskott  Kultur- och fritidsnämnd 
 14 januari 
19 januari 5 februari 
9 mars 26 mars 
28 maj 11 juni 
3 september  17 september 
22 oktober 5 november 
26 november 10 december 
_____ 
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§ 8 Dnr 2015KFN013 Dpl 027 
 
Utbildnings- och arbetsdagar för kultur- och fritidsnämndens ledamöter 2015 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström informerar. 
 
Förslag till beslut 
 
En utbildningsdag med besök på förvaltningens anläggningar hålls för kultur- 
och fritidsnämndens ledamöter 2015-03-19 kl. 8:30–16:30. 
 
Två arbetsdagar med nämndens mål och styrtal hålls för kultur- och fritidsnämn-
dens ledamöter 2015-04-23 och 2015-05-07 kl. 8:30–16:30. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellstöm informerar i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
En utbildningsdag med besök på förvaltningens anläggningar hålls för kul-
tur- och fritidsnämndens ledamöter 2015-03-19 kl. 8:30–16:30. 
 
Två arbetsdagar med nämndens mål och styrtal hålls för kultur- och fri-
tidsnämndens ledamöter 2015-04-23 och 2015-05-07 kl. 8:30–16:30. 
_____ 
 
 
 
 
§ 9 Dnr 2015KFN014 Dpl 003 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Information 
 
Inom ramen för det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller följande 
reglemente för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars kommun. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström informerar. 
 
Hans Lagenius (S), Lisa Norén (S) yttrar sig i ärendet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
densamma. 
_____ 
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§ 10 Dnr 2015KFN015 Dpl 002 
 
Delegationsordning 
Information 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström informerar i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
densamma. 
_____ 
 
 
 
 
§ 11  Dnr 2015KFN006 Dpl 002 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsattestanter 2015 
 
Bilaga 1 
 
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om beslutsattestanter inom Kultur- 
och fritidsförvaltningen för 2015. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer beslutsattestanter inom Kultur- och 
fritidsförvaltningen för 2015 enligt bilaga 1. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
_____ 
 


