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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunhuset, Östhammar 8:30- 12:15 
 

Beslutande Jonas Lennström (S) 
Lisa Norén (S) 
Anna Frisk (S) 
Angelica Örneholm (S)  
Ann Söderberg Jansson (C) 
Anne-Charlotte Wellsten (M) 

Övriga deltagande Maria Nyström (KD) 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström  
Enhetschef Per Åsberg §50 

 
 

Utses att justera Anne-Charlotte Wellsten (M) 

Justeringens  
plats och tid Storbrunn, Östhammar 2015-06-12 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 49-61 
 Peter Källman  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jonas Lennström (S)  

 
 Justerande ……………………………………………..  
 Anne-Charlotte Wellsten (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2015-06-10 

Datum för  
anslags uppsättande 2015-06-15 anslags nedtagande 2015-07-06 

Förvaringsplats  
för protokollet  
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Peter Källman  
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§ 49 
 
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet 
om och insyn i förvaltningens olika verksamheter. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut  
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
densamma. 
_____ 
 
 
 
 
§ 50  Dnr KFN-2015-45 Dpl 382 
  
Behovsanalys av idrotts- och friskvårdsanläggningar 
Information 
 
Arbetsutskottets beslut 2015-03-12 
 
Arbetsutskottet uppdrar till Kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en behov-
sanalys som ska ligga till grund för kultur- och fritidsnämndens beslut om ut-
veckling av kommunens sim- och sporthallar. Beslut i ärendet fattas på kultur- 
och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-10. 
 _____ 
 
Arbetsutskottets beslut  
 
Beslutet skjuts upp och behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2015-09-02. Ärendet behandlas som ett informationsärende på nämndens sam-
manträde 2015-06-10.  
_____ 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström informerar i ärendet. 
 
Lisa Norén (S), Anna Frisk (S), Ann Söderberg Jansson (C) och Angelica Örne-
holm (S) och Anne-Charlotte Wellsten (M) yttrar sig i ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen och tackar för 
densamma. 
_____ 
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§ 51  Dnr KFN-2015-12 Dpl 006 
 Dnr KFN-2015-13 Dpl 027  
 
Extrainsatt nämndmöte och arbetsdag  
 
Nämnden behöver ha ett extra sammanträde i september, för att diskutera kom-
munens behov av sim- och sporthallar i framtiden. Nämnden har även behov av 
att genomföra en halv arbetsdag med fokus på mål och styrtal.    
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Kultur- och fritidsnämnden håller en heldag med nämndsammanträde och 
workshop i mål och styrtal 2015-09-02.  
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden håller en heldag med nämndsammanträde och 
workshop i mål och styrtal 2015-09-02.  
_____ 
 
 
 
 
§ 52 Dnr KS-2015-221 Dpl 352 
 Dnr KFN-2015-64 Dpl 352  
  
Förslag till Gång- och cykelvägsplan 2015-2020 
Samråd 
 
Samrådstid 1 april – 15 juni 2015 
 
Ett förslag till Gång- och cykelvägsplan för Östhammars kommun har tagits 
fram. Tekniska utskottet har beslutat att skicka ut förslaget på samråd. 
 
Föreligger tjänstemannaförslag till yttrande. 
 
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående planförslaget så som 
det är utformat. I sammanhanget vill nämnden dock lyfta fram och understryka 
behovet av säkra gång- och cykelvägar i anslutning till det nya huvudbiblioteket 



 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum Sid 
2015-06-10 4 (9) 

 

  

 

och kulturhuset Storbrunn. Något som vi anser bör vara en prioriterad åtgärd 
under planperioden.  
_____ 
 
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut   
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående planförslaget så 
som det är utformat. I sammanhanget vill nämnden dock lyfta fram och 
understryka behovet av säkra gång- och cykelvägar i anslutning till det nya 
huvudbiblioteket och kulturhuset Storbrunn. Något som vi anser bör vara 
en prioriterad åtgärd under planperioden.  
_____ 
 
 
 
 
§ 53 Dnr KFN-2015-61 Dpl 670 
 
Hökhuvuds hembygdsförening 
Ansökan om arrangemangsstöd 
 
Hökhuvuds hembygdsförening ansöker om 5 000 kr i arrangemangsstöd för att 
genomföra evenemanget Torer Hök den 26-27 juni 2015. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Hökhuvuds hembygdsförening beviljas 5 000 kr i arrangemangsstöd för att ge-
nomföra evenemanget Torer Hök den 26-27 juni 2015. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Hökhuvuds hembygdsförening beviljas 5 000 kr i arrangemangsstöd för att 
genomföra evenemanget Torer Hök den 26-27 juni 2015. 
_____ 
 
 
 
 
§ 54 Dnr KFN-2015-62 Dpl 670 
 
Kölnans litteratursällskap 
Skrivelse 
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Inkommen skrivelse från Kölnans litteratursällskap med förslag om att kultur- 
och fritidsnämnden ska dela ut ett kulturpris. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Kultur- och fritidsnämnden har idag inget kulturpris och kan därför inte dela ut 
något sådant enligt litteratursällskapets skrivelse. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se över möjligheterna att instifta ett 
kulturstipendium från och med 2016.   
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har idag inget kulturpris och kan därför inte 
dela ut något sådant enligt litteratursällskapets skrivelse. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se över möjligheterna att in-
stifta ett kulturstipendium eller kulturpris från och med 2016.   
_____ 
 
 
 
 
§ 55 Dnr KFN-2015-2 Dpl 671 
 
Föreningen Konstkraft 
Redovisning av arrangemangsstöd 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-02-05 
 
Föreningen Konstkraft beviljas 5 000 kronor i bidrag för Konstpåsk i Herrgårds-
området i Österbybruk 2015. 
_____ 
 
Föreligger redovisning av arrangemangsstöd. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. 
_____ 
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§ 56 Dnr KFN-2015-60 Dpl 007 
 
Kommunrevisionen 
Granskning av fysisk planering  
 
På uppdrag av Östhammars kommuns revisorer har KPMG genomfört en 
granskning avseende Bygg- och Miljönämndens hantering av den fysiska plane-
ringen. Rapporten översänds till bygg- och miljönämnden och kultur- och fritids-
förvaltningen för yttrande över vilka åtgärder man ämnar vidta samt till kom-
munfullmäktige för kännedom. Yttrandet ska vara kommunrevisionen tillhanda 
senast den 26 augusti 2015. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra och understryker vikten att delta i 
förvaltningsövergripande detaljplanegrupper. Detta skapar en tydlig styrning 
från bygg- och miljö och dialog mellan förvaltningarna som kvalitetssäkrar re-
missförfarandet internt i kommunen. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra och understryker vikten att 
delta i förvaltningsövergripande detaljplanegrupper. Detta skapar en tydlig 
styrning från bygg- och miljö och dialog mellan förvaltningarna som kvali-
tetssäkrar remissförfarandet internt i kommunen. 
_____ 
 
 
 
 
§ 57 Dnr KFN-2015-59 Dpl 382 
 
Alunda innebandyförening 
Skrivelse 
 
Inkommen skrivelse angående utökad hallyta i Alunda. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag  
 
Representanter från Friskis & Svettis, Almo BK, Olands FF, UEIF, Alunda SK 
och Alunda IBF inbjuds att presentera sitt förslag på kultur- och fritidsnämndens 
arbetsutskott den 22 oktober.  
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_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Representanter från Friskis & Svettis, Almo BK, Olands FF, UEIF, Alunda 
SK och Alunda IBF inbjuds att presentera sitt förslag på kultur- och fri-
tidsnämndens arbetsutskott den 22 oktober.  
_____ 
 
 
 
 
§ 58 Dnr KFN-2015-63 Dpl 993 
 Dnr SBN2014-3064   
 
IFK Dannemora/Österby 
Ansökan om avgiftsbefrielse för bygglov 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2010-02-16 kan ideella föreningar som upp-
fyller de normer för föreningsbidrag som är fastställda av fritidsnämnden och 
framgår i skriften ”Bidragsnormer” erhålla avgiftsbefrielse för bygglov. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om avgiftsbefrielse efter inhämtat yttrande från be-
rörd nämnd och anslagstäcker kostnaden inom sin egen budget. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
   
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden bekräftar att IFK Dannemora/Österby uppfyller de 
normer för föreningsbidrag som är fastställda av kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden bekräftar att IFK Dannemora/Österby uppfyll-
ler de normer för föreningsbidrag som är fastställda av kultur- och fritids-
nämnden. 
_____ 
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§ 59 Dnr KFN-2015-65 Dpl 386 
 
Reviderat anläggningsstöd  
 
Bilaga 1 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till Anläggningsstöd till 
fritidsanläggningar 2015-05-28, med föreslagna förändringar.  
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till Anläggningsstöd 
till fritidsanläggningar 2015-05-28, med föreslagna förändringar.  
_____ 
 
 
 
 
§ 60 Dnr KFN-2015-66 Dpl 993 
 
Föreningslyftet  
Rapport 
 
Bilaga 2 
 
Föreligger rapport om beslutade projekt inom Föreningslyftet t.o.m. maj 2015. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 
_____ 
  
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. 
_____ 
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§ 61 Dnr KFN-2015-29 Dpl 904 
 
Anmälningsärenden 
 

a) Föreningen Konstkraft. Tack för arrangemangsstöd till Konstpåsk 
2015 inkommen 2015-03-26 

b) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2015-05-12. Idrottsförening-
arnas förslag på ny sporthall, diskussion. 

c) Kommunrevisionen. Uppföljande granskning av tidigare genomförda 
revisionsrapporter. 

d) Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd hösten 2014.  
e) SISU Idrottsutbildarna Uppland/Upplands idrotts förbund. Årsredo-

visning och verksamhetsberättelse 2014.  
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av anmälningsärendena 
_____ 
 
 


