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Plats och tid Kommunhuset Östhammar, sammanträdesrum Örskär, kl. 13.00 – 16.40 
 

Beslutande Jonas Lennström (S) ordf.  
Lisa Norén (S) 
Ann Söderberg-Jansson (C) 
Maria Nyström (KD) (närvarar ej § 73) 
Anna Frisk (S) 
Per Malmsten (S) 
Julia Ekström (M) 

Övriga deltagande Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
Kommunsekreterare Rebecka Modin 
§§ 70-76, 78-80: Barn- och ungdomssamordnare Malin Arrendell 
§§ 70, 73-76, 78-80: Utvecklingsledare Peter Jansson 
§ 77: Representant Region Uppsala 
§§ 77-78, 80-84: Kulturstrateg Peter Källman 
§§ 77, 81-84: Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo 

 
Utses att justera Julia Ekström (M) 

Justeringens  
plats och tid Kommunhuset 2018-12-12 

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 70-84 
 Rebecka Modin  
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 Jonas Lennström (S)  
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 Julia Ekström (M)  
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Tillkommande ärende 
 
Kurser och konferenser, folkbildningslunch 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer ärendelistan.  
_____ 
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§ 70 
 
Information från kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Information från kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet 
om och insyn i förvaltningens olika verksamheter. 
 
Presentation av ny kultur- och fritidschef Elin Dahm. 
 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar om projektet tryggt Gimo, arbetet 
med kulturhuset Storbrunn, öppettider på bibliotek och förvaltningens plan för 
att arbeta med folkhälsa.  
 
Utvecklingsledare Peter Jansson informerar om pågående arbete med 
utredningsuppdrag om föreningsbidrag inom området idrott/fritid. 
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S).  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
_____ 
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§ 71 Dnr KFN-2018-70 Dpl 389 
 
Premiering av föreningar som certifieras enligt High Five – Trygg idrott för alla 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har anslutit sig till High Five – Trygg idrott för 
alla, ett samarbetsprojekt mellan Rädda Barnen, SISU Idrottsutbildarna, 
kommuner och föreningar. 
 
Syftet är att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera 
diskriminering, kränkning och mobbning i den egna föreningen. Resultatet blir 
en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för 
hur föreningen kan agera om något händer. 
 
Rädda Barnen och SISU Idrottsutbildarna leder utbildningsprocessen mot 
föreningarna. Kommunen svarar för lokal och fika vid mötena, vilket finansieras 
med befintlig budget för föreningsutveckling. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson samt barn- och ungdomssamordnare Malin 
Arrendell föredrar ärendet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda premiering av de föreningar som 
certifieras. I uppdraget ingår även att utreda möjlig koppling mellan 
handlingsplanen/certifieringen och kommunens föreningsbidrag. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda premiering av 
de föreningar som certifieras. I uppdraget ingår även att utreda möjlig koppling 
mellan handlingsplanen/certifieringen och kommunens föreningsbidrag. 
_____ 
 
Barn- och ungdomssamordnare Malin Arrendell föredrar ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S).  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
premiering av de föreningar som certifieras. I uppdraget ingår även att 
utreda möjlig koppling mellan handlingsplanen/certifieringen och 
kommunens föreningsbidrag. 
_____ 
 
Delges 
Utvecklingsledare Peter Jansson  
Barn- och ungdomssamordnare Malin Arrendell  
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§ 72 Dnr KFN-2018-106 Dpl 386 
 
Ansökan från Gimo Ridklubb om särskilt föreningsstöd på grund av ökade 
foderkostnader 
 
Gimo Ridklubb ansöker i en skrivelse daterad 2018-09-09 om ett speciellt 
föreningsbidrag på 40 000 kr på grund av ökade kostnader för foder till hästarna 
med anledning av den torra sommaren. 
 
Utvecklingsstrateg Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-10-11 
 
Ärendet återremitteras för att utreda de faktiska kostnaderna för föreningen.  
_____ 
 
Föreningen har nu redovisat kostnaderna enligt föreliggande skrivelse. 
Kostnadsökningen beräknas till 16 500 kr. Föreningen har dessutom meddelat att 
det gäller nio ridskolehästar. 
 
Bidrag för foderkostnad finns inte i nämndens normer för föreningsbidrag men 
kultur- och fritidsnämnden äger rätt att efter prövning bevilja föreningsbidrag till 
andra ändamål. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen har inget eget förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag till Gimo Ridklubb på 16 500 kr 
för foder med anledning av foderbristen på grund av sommarens torka.  
_____ 
 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag till Gimo Ridklubb på 
16 500 kr för foder med anledning av foderbristen på grund av sommarens 
torka. 
_____ 
 
Delges 
Utvecklingsledare Peter Jansson  
Gimo ridklubb  
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§ 73 Dnr KFN-2018-122 Dpl 386 
 
Ansökan om bidragsutökning från Norröns bygdegårdsförening 
 
Norröns bygdegårdsförening sökte 2017 bidrag från Boverket för köks-
renovering. Bidraget beviljades och kommunen (kultur- och fritidsnämnden) 
bidrog med 30 % av budgeterad kostnad. 
 
Föreligger ansökan om bidragsutökning daterad 2018-10-23 inklusive 
slutredovisning till Boverket samt ny ansökan om bidragsutökning daterad  
2018-11-14.  
 
I slutredovisningen konstateras vissa merkostnader. Föreningen sökte bidrag för 
dessa från Boverket 2018-10-23 med ansökan till kultur- och fritidsnämnden om 
30 % medfinansiering även här. 
 
Boverket har nu meddelat att man inte beviljar tilläggsmedel, varefter föreningen 
kompletterat ansökan till kommunen med ytterligare alternativ: 

 30 % av merkostnader enligt ansökan till Boverket: 15 294 kr 
 Ansökta medel från Boverket (ej beviljade) samt kommunen: 40 783 kr 
 Merkostnader för diskbänk och belysning: 28 752 kr 

 
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att efter prövning bevilja föreningsbidrag 
till andra ändamål.  
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen har inget eget förslag till beslut. 
 
På grund av jäv deltar inte Maria Nyström (KD) i handläggning eller beslut i 
ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidragsutökning.  
_____ 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson och kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar 
ärendet.  
 
På grund av jäv deltar inte Maria Nyström (KD) i handläggning eller beslut i 
ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S) och Anna Frisk (S).  
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan om bidragsutökning. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Utvecklingsledare Peter Jansson  
Norröns bygdegårdsförening  
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§ 74 Dnr KFN-2018-124 Dpl 386 
 Dnr KFN-2017-20 Dpl 386 
 
Ändrad användning för beviljat investeringsbidrag för föreningsdrivna 
anläggningar till Olandsbygdens Golfklubb 
 
Olandsbygdens Golfklubb fick beviljat 50 000 kr i bidrag 2017 för att installera 
solceller på sin anläggning (KFN § 27/2017). Bidraget var tänkt som 
medfinansiering till bidrag som sökts från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen lämnade 
avslag på ansökan vilket medför att projektet inte kan genomföras.  
 
Föreningen önskar omfördela redan utbetalt bidrag till köp och montering av 
vildsvinsstängsel för att skydda golfbanan, en total investering på ca 120 000 kr. 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Olandsbygdens Golfklubb får använda redan utbetalt bidrag 50 000 kr till 
vildsvinsstängsel vid golfbanan. Redovisning sker till Kultur- och fritids-
förvaltningen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Olandsbygdens Golfklubb får använda 
redan utbetalt bidrag 50 000 kr till vildsvinsstängsel vid golfbanan. Redovisning 
sker till kultur- och fritidsförvaltningen. 
_____ 
 
Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Julia Ekström (M).  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Olandsbygdens Golfklubb får 
använda redan utbetalt bidrag 50 000 kr till vildsvinsstängsel vid golfbanan. 
Redovisning sker till kultur- och fritidsförvaltningen. 
_____ 
 
 
 
 
 
Delges 
Utvecklingsledare Peter Jansson 
Olandsbygdens Golfklubb  
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§ 75 Dnr KFN-2018-117 Dpl 002 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsattestanter 2018 och 2019 
 
I och med att en ny kultur- och fritidschef har tillträtt behöver förteckningen 
över beslutsattestanter revideras. Föreligger förslag till Förteckning över 
beslutsattestanter inom Kultur- och fritidsförvaltningen från 2018-11-05. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer beslutsattestanter från 2018-11-05.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer beslutsattestanter från 2018-11-05. 
Beslutet gäller även för år 2019.  
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer beslutsattestanter från 2018-11-05. 
Beslutet gäller även för år 2019. (Bilaga 1) 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
Enhetschef Per Åsberg 
Enhetschef Magnus Åberg  
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§ 76 Dnr KFN-2018-118 Dpl 904 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef  
 
I enlighet med Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Östhammars kommun ska nämnderna tilldela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till förvaltningschef. Förvaltningschef kan sedan fördela 
uppgifter vidare ut i organisationen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till kultur- och fritidschefen. 
 
Föreligger fördelning av arbetsmiljöuppgifter till ny kultur- och fritidschef Elin 
Dahm.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till kultur- och 
fritidschef Elin Dahm enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter – nämnd till 
förvaltningschef.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till kultur- och 
fritidschef Elin Dahm enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter – nämnd till 
förvaltningschef.  
_____ 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till kultur- och 
fritidschef Elin Dahm enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter – nämnd till 
förvaltningschef. (Bilaga 2) 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Lednings- och verksamhetsstöd, HR 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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§ 77 
 
Information om kulturarvspolitik 
 
Representant från Region Uppsala informerar om den nya kulturarvspolitiken 
och hur Region Uppsala kommer att arbeta med den under innevarande 
kulturplansperiod 2019-2022.  
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S), Anna Frisk (S) och Per Malmsten (S). 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Nämnden tackar 
Region Uppsala för presentationen.  
_____ 
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§ 78 Dnr KFN-2018-127 Dpl 386 
 
Verksamhetsbidrag till föreningar inom kulturområdet 
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav 2018-10-11 (§ 47) förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att införa ett verksamhetsstöd för 
kulturföreningar.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på modeller för stöd till kulturlivet i 
andra kommuner samt på de lokala förutsättningar som föreligger inom 
kulturområdet i Östhammars kommun. Förvaltningen kan konstatera att 
uppskattningsvis tre till fem olika föreningar på kulturområdet kan tänkas vara 
aktuella för ett verksamhetsstöd. Två av dessa föreningar är nya föreningar som 
aktivt har efterfrågat verksamhetsstöd för kulturverksamhet i dialog med eller i 
skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen. Övriga potentiella mottagare är 
föreningar som under de senaste åren har ansökt och beviljats arrangemangsstöd 
flera gånger per år, eller på annat sätt har omfattande verksamhet på 
kulturområdet. 
 
I nuläget förfogar kultur- och fritidsnämnden över arrangemangsbidrag och 
projektbidrag på kulturområdet. Systemet innebär att förvaltingen gör en 
bedömning av varje enskilt evenemang och projekt som genomförs. Fördelen 
med att komplettera nuvarande modell med ett verksamhetsstöd är att det ger 
mottagande föreningar större frihet och ansvar att utforma sin verksamhet. 
Förvaltningen bedömer att ett verksamhetsstöd skulle ha positiv inverkan på 
kulturområdet i kommunen, eftersom det bäddar för högre grad av ömsesidig 
samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och mottagande föreningar.   
 
Under de senaste åren har även två professionella teatergrupper med egen 
produktion etablerat sig i kommunen. För att kunna stötta den typen av 
verksamhet på ett bra sätt föreslår förvaltningen att projektstödet kompletteras 
med ett produktionsstöd som på ett tydligare sätt möjliggör professionella 
kulturutövare att söka stöd för sin verksamhet. Produktionsstödet kan då ha 
striktare krav och bedömningsgrunder beträffande till exempel konstnärligt 
innehåll, än ett mer löst hållet projektstöd. 
 
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden inför ett årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar i 
Östhammars kommun från och med 2019. Verksamhetsstödet arbetas in i en ny 
modell för kulturstöd som också ska innehålla stöd till kulturevenemang samt 
projektstöd och produktionsstöd på kulturområdet. Nya riktlinjer för samtliga 
stöd ska läggas fram till beslut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2019-02-07. Fördelningen av medel mellan de olika stödformerna beslutas i 
samband med fördelning av internbudgeten. 
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Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden inför ett årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar i 
Östhammars kommun från och med 2019. Verksamhetsstödet arbetas in i en ny 
modell för kulturstöd som också ska innehålla stöd till kulturevenemang samt 
projektstöd och produktionsstöd på kulturområdet. Nya riktlinjer för samtliga 
stöd ska läggas fram till beslut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 
2019-02-07. Fördelningen av medel mellan de olika stödformerna beslutas i 
samband med fördelning av internbudgeten. 
_____ 
 
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet.   
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S).  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden inför ett årligt verksamhetsstöd till kultur-
föreningar i Östhammars kommun från och med 2019. Verksamhetsstödet 
arbetas in i en ny modell för kulturstöd som också ska innehålla stöd till 
kulturevenemang samt projektstöd och produktionsstöd på kulturområdet. 
Nya riktlinjer för samtliga stöd ska läggas fram till beslut på kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde 2019-02-07. Fördelningen av medel mellan 
de olika stödformerna beslutas i samband med fördelning av 
internbudgeten. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kulturstrateg Peter Källman  
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§ 79 Dnr KFN-2018-123 Dpl 640 
 
Läsfrämjande projekt för ungdomar i åk 7 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet 
 
Under våren vill förvaltningen tillsammans med Uppsala Universitet och barn- 
och utbildningsförvaltningen genomföra ett läsfrämjande projekt för alla 
ungdomar i kommunen, från årskurs 7 i grundskolan till årskurs 3 i gymnasiet. I 
projektet ska alla elever och berörda lärare läsa en gemensam utvald bok. Boken 
som är föreslagen är ”Den utvalde” av Louis Lowry.  
 
Syftet med projektet är att ge ungdomarna en läsupplevelse som de kan dela med 
varandra och skapa diskussion om samhälle, roller och människosyn. 
 
Forskning visar att ungdomar som läser i högre grad presterar i skolan och även 
går vidare till högre utbildning. Vidare visar det sig att läsning i tidiga år skapar 
medborgare som i högre grad tar vara på sina demokratiska rättigheter och deltar 
i samhällslivet. 
 
För Universitetet är projektet intressant då kommunen är hanterlig i storlek och 
ett lyckat resultat kan var intressant för applicering på andra liknande 
kommuner. I sin roll önskar de genomföra en inspirationsföreläsning för lärarna, 
en förstudie, en halvtidsstudie samt en avslutande studie. Efter det kommer de 
tillbaka och träffar lärarna och delger resultat samt har diskussion om upplägg. 
Om detta faller väl ut kan ett projekt på längre sikt vara av intresse (se t. ex. 
”Boston läser”, ”pappa läser” mfl). Syftet är att stärka läsandet i ung ålder.  
 
Ekonomiskt skulle projektet kosta knappt 50 tkr. Antal elever som berörs är ca 
930 st och sedan tillkommer lärare. Detta innebär ca 1 000 böcker då det är en 
viktig del att de medverkande får boken som sin egen, kan stryka under och 
kommentera inför diskussioner etc. Finansiering bör kunna rymmas inom kultur- 
och fritidsnämndens budget genom att nyttja icke förbrukade medel. 
 
Målsättningen med projektet är att skapa läsupplevelse för eleverna vilket stärks 
av att alla läser samma bok och kan diskutera innehållet. Genom positiva 
läsupplevelser skapar vi förhoppningsvis mersmak och en ökad läslust vilket på 
sikt kan hjälpa oss till bättre skolresultat och ett större intresse för litteratur. 
 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm och enhetschef bibliotek Magnus Åberg 
föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att gå in i projektet med bokkostnaden (ca 
50 tkr). Projektet kan bekostas inom befintlig budgetram. 
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Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att gå in i projektet med bokkostnaden (ca 
50 tkr). Projektet ska bekostas inom befintlig budgetram. 
_____ 
 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Anna Frisk (S) och Lisa Norén (S). 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att gå in i projektet med 
bokkostnaden (ca 50 tkr). Projektet ska bekostas inom befintlig budgetram. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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§ 80 Dnr KFN-2018-130 Dpl 385 
 
Permanentande av satsning på ungdomsgård i Gimo 
 
I september 2018 öppnades en ungdomsgård i Gimo med plan för en kväll i 
veckan. Snabbt uppkom önskemål om fler öppetkvällar från både besökare och 
personal. Händelser i Gimo gjorde detta önskemål än mer synligt, liksom behov 
av bättre lokal och mer personal. Ungdomsgården bytte då lokal till Ladan och 
öppnade tre kvällar i veckan, tisdag-torsdag, med en personalstyrka på tre. 
Denna satsning har visat sig mycket framgångsrik för fritidssysselsättningen för 
ungdomar i orten. 
 
Ursprungligen gjordes denna satsning för en begränsad period om tre månader. 
Eftersom utfallet varit så lyckat och behovet fortfarande kan anses vara stort 
önskar vi permanenta den utökade verksamheten med tre kvällar i veckan – helst 
även fredag- och lördagkvällar – , tre i personalen och bättre lokal. En kalkyl har 
gjorts där kostnaden för ett års verksamhet landar på 582.736 kr, givet att 
lokalkostnaden ungefär motsvarar den nuvarande, för Ladan. Denna kostnad 
hamnar på budgeten för Gimo fritidsgård, med undantag för 105 993 kr vilket 
motsvarar de 25 % av personalkostnaden som ligger på Östhammars fritidsgård. 
 
Enhetschef bibliotek Magnus Åberg, kultur- och fritidschef Elin Dahm och 
utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i 
Gimo permanent till en årlig kostnad av 455 136 kr för personal, 99 000 kr för 
lokal samt 28 600 kr för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang mm.); totalt 
582 736 kr.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-11-22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i Gimo 
permanent till en årlig kostnad av 455 136 kr för personal, 99 000 kr för lokal 
samt 28 600 kr för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang mm.); totalt 
582 736 kr.  
_____ 
 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra ungdomsgårdsverksamhet i 
Gimo permanent till en årlig kostnad av 455 136 kr för personal, 99 000 kr 
för lokal samt 28 600 kr för övrigt (förbrukningsmaterial, evenemang 
mm.); totalt 582 736 kr. 
_____ 
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Delges 
Enhetschef bibliotek Magnus Åberg  
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§ 81 Dnr KFN-2018-128 Dpl 670 
 
Utveckling av Östhammars Kulturfestival inför 2019, diskussion 
 
Östhammars Kulturfestival har anordnas tre år (2015, 2017, 2018). Perioden för 
festivalen har ägt rum vecka 26 eller 27. Föreningar i kommunen bidrar med 
egna arrangemang till programmet som marknadsförs av Kultur- och fritids-
förvaltningen. Enligt beslut om kultur- och musikfestival 2016 är ”Syftet med 
kultur- och musikfestivalen är att kommunens alla invånare ska upptäcka och 
använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i 
syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla.”  
 
I samband med ärendet ”Utvärdering av Östhammars kulturfestival 2018” 
§ 67/2018 behandlades diskussionspunkter i utvärderingen. En av punkterna var 
”Hur väl uppfyller upplägget på festivalen dess syfte och vilka konkreta mål och 
ambitionsnivåer finns?” Kultur- och fritidsförvaltningen kan se att evenemangs-
året 2019 kommer att bjuda på ett flertal kulturevenemang som uppfyller samma 
syfte. I samband med redovisningen av utvärderingen av 2018 års festival fick 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med en djupare analys kring de olika 
utvecklingsförslagen i förhållande till kommande års evenemang och uppdrag.  
 
Redovisas fördjupning kring utveckling av festival med tre olika förslag.  
 
Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo föredrar ärendet.   
 
Arbetsutskottets beslut 2018-11-22 
 
Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 
 
Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Lisa Norén (S) och Anna Frisk (S). 
 
Yrkande 
Jonas Lennström (S) med bifall av Maria Nyström (KD) yrkar att kultur- och 
fritidsnämnden ska besluta följande gällande utveckling av Östhammars 
kulturfestival: 

 Syftet är att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda 
kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i 
syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos 
alla. 

 Utvecklas till en kulturvecka som sammanfaller med höstlovet och dess 
aktiviteter för barn och unga. 

 Föreningar i kommunen bidrar med egna arrangemang till programmet 
som marknadsförs av Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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 Möjliggör för inriktning mot kommunens invånare samt sker under en tid 
under året då det inte är lika många aktiviteter planerade i kommunen. 

 Genomförandet av kulturfestival 2019 utvärderas och rapporteras till 
kultur- och fritidsnämnden senast första kvartalet 2020.  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och 
fritidsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande gällande utveckling av 
Östhammars kulturfestival: 
 

 Syftet är att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda 
kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och 
litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och 
god hälsa hos alla. 

 
 Utvecklas till en kulturvecka som sammanfaller med höstlovet och 

dess aktiviteter för barn och unga. 
 

 Föreningar i kommunen bidrar med egna arrangemang till 
programmet som marknadsförs av kultur- och fritidsförvaltningen. 

 
 Möjliggör för inriktning mot kommunens invånare samt sker under 

en tid under året då det inte är lika många aktiviteter planerade i 
kommunen. 
 

 Genomförandet av kulturfestival 2019 utvärderas och rapporteras 
till kultur- och fritidsnämnden senast första kvartalet 2020. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo  
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§ 82 
 
Delegationsärenden 
 
Inga delegationsärenden har anmälts. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
_____ 
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§ 83 
 
Anmälningsärenden 
 

a) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 103/2018: ersättares 
tjänstgöring i styrelse och nämnder 

b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 104/2018: yttranderätt för 
icke tjänstgörande ersättare i styrelse och nämnder 

c) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 239/2018: reviderad grafisk 
profil för Östhammars kommun 

d) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 240/2018: öppnande av anbud 
vid upphandling 

e) Sammanställning av lokalt aktivitetsstöd våren 2018 
f) Redovisning från Konstkrafts arrangemang ”i huvudet på…” 

 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  
_____ 
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§ 84 Dnr KFN-2018-139  
 
Kurser och konferenser, folkbildningslunch 
 
Föreligger inbjudan till folkbildningslunch 2019-02-26 i Östhammar.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Tillträdande kultur- och fritidsnämnds ordinarie ledamöter erbjuds 
möjlighet att anmäla sig till folkbildningslunch. Ledamöter som deltar 
arvoderas enligt kommunens riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Tillträdande kultur- och fritidsnämnds ordinarie ledamöter 
Uppsala Läns Bildningsförbund 


