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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.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

2

Dnr KFN-2015-43

Dpl 041

Budget 2015
Delårsrapport – information
Handling delas ut på sammanträdet.
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

3

Dnr KFN-2015-44

Budget 2016
Budget 2016, flerårsplan 2017-2019
Handling delas ut på sammanträdet.
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Dpl 041
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Dnr KFN-2015-82
Dnr KS 2014-388

Dpl 279

Servicehus, hamnen i Östhammar
Handling A
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16
Skrivelse ”Nya Hamnmagasinet på Ångbåtsbryggan” samt en idéskiss på hur
Kajen 7 kan byggas upp och användas för att utöka servicen för båtturister och
göra platsen tillgänglig och attraktiv för allmänheten föreligger.
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2015-06-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på förslaget och är beredda att finansiera investeringen av ett hamnmagasin inom kommunstyrelsens budget.
I övrigt överlämnas frågan om nytt hamnmagasin innehållande en serviceanläggning för båtgäster samt frågan om finansiering av driften till kultur och
fritidsnämnden.
Nya Hamnmagasinet på Ångbåtsbryggan behandlas i budgetberedningen
för år 2016.
_____
Kultur- och fritidschef Lena Hellström och utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden har enligt reglemente ansvar för gästhamnar i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden upplever problem med att hantera åtagandet
på grund av att nämnden inte ansvarar för besöksnäringen i kommunen. Kulturoch fritidsförvaltningen uppdras att utreda alternativa lösningar kring ansvaret
för gästhamnar i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på förslaget till nytt hamnmagasin innehållande servicehus, förutsatt att nämnden ges utökad budgetram för driften av
anläggningen.
_____
Arbetsutskottets beslut
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Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att ta fram kostnad för driften av
hamnmagasin innehållande servicehus till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-16.
_____
Handling delas ut på sammanträdet
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

5

Dnr KFN-2015-83

Dpl 386

Ansökan om medel för ensamkommande flyktingbarn som deltar i HÖFF´s
verksamhet
Handling B
Harg-Östhammars Fotbollsförening ansöker om 39 000 kronor i integrationsstöd
för bedrivande av idrott tillsammans med ensamkommande flyktingbarn.
Arbetsutskottets förslag
Harg-Östhammars Fotbollsförening beviljas 39 000 kronor i integrationsstöd för
bedrivande av idrott tillsammans med ensamkommande flyktingbarn.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

6

Dnr KFN-2015-78

Dpl 388

Förfrågan om stöd för att tillhandahålla en hjärtstartare vid Söderöns bygdegård
Inkommen skrivelse från Söderögårdens bygdegårdsförening
Handling C
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Söderögårdens bygdegårdsförening har, i skrivelse inkommen 2015-08-10, ställt
frågan om föreningen kan få stöd av Östhammars kommun för att kunna tillhandahålla en hjärtstartare på bygdegården.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden avsätter 50 000 kronor per år under perioden 20152018 för stöd till inköp av hjärtstartare i föreningsdrivna samlingslokaler. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras ta fram normer för stödet till kultur- och
fritidsnämndens sammanträde 2015-11-04.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

7

Dnr KFN-2015-74
Dnr 2014 KS 373

Dpl 003

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018
Samråd
Handling D
Kommunstyrelsen bjuder via Strategienheten in samtliga nämnder att ge synpunkter på föreslagna miljömål och styrtal för Östhammars kommun. Beslut om
nya miljömål och styrtal beräknas tas av Kommunfullmäktige senast december
2015.
Kultur och fritidsnämndes ansvarsområden berörs i första hand av fokusområdet
Natur och styrtalet ”Ställa i ordning, utveckla och tillgängliggöra naturområden”.
Tjänstemannaförslag till yttrande föreligger.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet ställer sig bakom yttrandet.
_____
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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Dnr KFN-2015-77

Dpl 383

Underlag avseende antal isveckor i Gimo Ishall m.m.
Inkommen skrivelse från Gimo Hockey
Handling E
Skrivelse, inkommen 2015-08-10, från Gimo Hockey angående antal isveckor i
föreningens avtal, samt hyreskostnad för Gimo Ishall.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden står fast vid beslutad fördelningen av isveckor per
säsong, samt vid fastställd hyra av ishallarna utanför den beslutade fördelningen
av 20 veckor per säsong.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att följa upp verksamheterna i ishallarna
utifrån nämndens prioriterade målgrupper.
_____
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

9

Dnr KFN-2015-42

Dpl 012

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2017
Samråd
Handling F
Samrådstid: 25 augusti – 25 september 2015
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

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Sid

2015-09-09

7 (12)

bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden, vilket
innebär samverkan över förvaltningsgränserna under arbetet med den nya biblioteksplanen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03
Kommunstyrelsen ger kulturnämnden i uppdrag att i samråd med kommunens
övriga nämnder och förvaltningar påbörja arbetet med ny biblioteksplan för Östhammars kommun.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-03-25
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar Kultur- och fritidsförvaltningen att i samråd
med kommunens övriga nämnder och förvaltningar påbörja arbetet med ny biblioteksplan för Östhammars kommun.
_____
Arbetsutskottet har att fatta beslut om att skicka ut förslag till Biblioteksplan för
Östhammars kommun 2016-2017 på remiss till samtliga nämnder i Östhammars
kommun.
Arbetsutskottets beslut 2015-08-24
Arbetsutskottet skickar förslag på Biblioteksplan för Östhammars kommun
2016-2017 på remiss till kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Östhammars
kommun.
_____
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på Biblioteksplan för Östhammars
kommun 2016-2017 utan erinran.
_____
Enhetschef för mötesplatser Caroline Gidén och kulturstrateg Peter Källman
föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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Dnr KFN-2015-70

Dpl 677

Folkrörelsearkivets budgetäskande för 2016
Handling G
Folkrörelsearkivet för Uppsala län anhåller att Östhammars kommun i budgetarbetet för 2016 reserverar 71 000 kronor i medel för Folkrörelsearkivets verksamhet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur och fritidsförvaltningen uppdras utreda den kraftiga höjningen av Folkrörelsearkivets budgetäskande för 2016.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

11

Dnr KFN-2015-76
Dnr SBN-2014-383

Dpl 313

Detaljplan för fastigheterna Foghammar 29:9 m.fl.
Samråd
Handling H
Planförslaget berör ett kvarter för småindustri i Foghammarsområdet i Alunda.
Samrådstid: 25 augusti – 22 september 2015
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående detaljplanen.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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Dnr KFN-2015-79
Dnr SBN-2014-1974

Dpl 313

Detaljplan för Forsmarks kraftverk, del av fastigheten Forsmark 6:5
Samråd
Handling I
Planförslaget omfattar i huvudsak nuvarande produktionsområde för Forsmarks
kraftverk. Syftet med planen är att förenkla genomförandet av förändringar inom
området.
Samrådstid: 25 augusti – 22 september 2015
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra angående detaljplanen.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

13

Dnr KFN-2015-86

Dpl 382

Simhall i Gimo: En miljösmart lösning inför 2020
Skrivelse från Gimo utvecklingsgrupp m.fl.
Handling J
Gimo utvecklingsgrupp har tillsammans med flera andra föreningar och organisationer i Gimo inkommit med skrivelsen Simhall i Gimo: En miljösmart lösning
inför 2020.
Skrivelsens förslag i sammanfattning:
• Åtgärda skyndsamt de mest akuta bristerna i Gimo simhall för en begränsad kostnad och öppna verksamheten för allmänheten vid årsskiftet
2015/16.
• Starta snarast upp planeringsarbetet för en ny miljösmart, multifunktionell simhall för hela kommunen. Den nya simhallen placeras i Gimo och
står klar för invigning senast år 2020.
Arbetsutskottets förslag
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Kultur- och fritidsnämnden tackar för skrivelsen och vill samtidigt berömma det
långsiktiga och hållbara perspektiv den anslår i frågan om kommunens badanläggningar.
Utifrån den bedömning som tekniska kontoret har gjort angående en renovering
av simhallen i Gimo, så kan den i nuläget inte öppnas med mindre än att en omfattande renovering genomförs. Beslutsgången, upphandlingen, projekteringen
och genomförandet av en sådan renovering beräknas ta minst två år i anspråk.
Angående framtiden vill kultur- och fritidsnämnden hänvisa till att man på sammanträde 2015-09-02 har beslutat att ge Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utredning kring kommunens simhallar. Utredningen ska vara
klar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-11-04.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

14

Dnr KFN-2015-87

Dpl 673

Hans Gille: Nothäfte med egenkomponerande låtar
Bidragsansökan
Handling K
Ansökan om totalt 60 000 kr inkommen från privatperson för produktion av nothäfte med Hans Gilles egenkomponerade låtar.
Arbetsutskottets förslag
Ansökan avslås
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut
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Dnr KFN-2015-21

Dpl 384

Servicehuset i Öregrunds gästhamn
Servicehuset i Öregrunds gästhamn är i dåligt skick och behöver renoveras till
en beräknad kostnad av 3 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden har att ta
ställning till renovering av servicehuset.
Arbetsutskottets beslut 2015-05-28
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att utreda ärendet vidare för behandling
under hösten 2015.
_____
Kultur- och fritidschef Lena Hellström och utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kultur- och fritidsnämnden renoverar servicehuset i Öregrund, förutsatt att man
ges utökad budgetram motsvarande den ökade driftkostnaden för servicehuset
från och med 2017. Under 2016 ryms kostnaden inom nämndens nuvarande
budget eftersom den innehåller medel för drift av Storbrunn som ännu inte är
färdigbyggt.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut

16

Dnr KFN-2015-85
Dnr 2010KS470

Dpl 312

Förslag till ny Översiktsplan 2015
Samråd
Samrådstid: 15 maj – 15 september 2015
Kultur- och fritidsnämnen har att lämna yttrande på förslag till Översiktsplan
2015 utifrån nämndens reglemente och mål.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-09-16
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_____
Handling delas ut på sammanträdet.
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

17

Dnr KFN-2015-29

Dpl 904

Anmälningsärenden
a) Handling från Polismyndigheten Polisregion Mitt inkommen 2015-0731. Delgivning av polisanmälan gjord av Öregrunds Tennissällskap
2015-07-18. Anmälan gäller skadegörelse på en av föreningens grusade
tennisbanor i Öregrund.
b) Upplåtelseavtal Krutudden – ändring 2015-06-01
c) Handling från Ekonomiska föreningen Samarbetet inkommen 2015-0828. Uppsägning av upplåtelseavtal för Krutudden.
d) Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09. Revisionsberättelse 2014 samt
beviljande av ansvarsfrihet för kulturnämnden.
e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09. Antagande av reglemente och
rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun.
f) Handling från Bruksgymnasiet inkommen 2015-06-12. Tack för stipendier till avgångselever 2015.
g) Remiss från Kommunledningskontoret inkommen 2015-06-02. Lokala
ordningsföreskrifter för Östhammars kommun.
h) Handling från Föreningen Östhammars Stadsråd inkommen 2015-06-22.
Förbättrad stadsmiljö.
i) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-09-03. Svar på
föreläggande att inkomma med information om strandbaden i Östhammars kommun.
j) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-09-03. Svar på
synpunktsrunda från Kultur och bildning angående Förlängning av perioden för den Regionala kulturplanen 2015-2017 med ett år.
Kultur- och fritidsnämndens beslut

