
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-01-10  1 (4) 

Kultur- och fritidsnämnd 
 

Plats och tid Örskär sammanträdesrum, kommunhuset, 2019-01-10 kl. 13.00-15.25 
 

Beslutande Jonas Lennström (S), ordförande 
Per Malmsten (S) 
Anna Frisk (S) 
Lisa Landberg (C) 
Maria Nyström (KD) 
Anna Göransson (BoA) 
Sirlis Persson (SD) 
 
 

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare: Katarina Ståhlbrand (C) 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
Kommunsekreterare Rebecka Modin 
§ 2: Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo 
§ 2: Vikarierande evenemangsansvarig Lena Öberg 
§ 2: Enhetschef anläggningar Per Åsberg 
§ 2: Kulturstrateg Peter Källman 
§ 2: Utvecklingsledare Peter Jansson 
§ 2: Enhetschef bibliotek och ung fritid Magnus Åberg 

 
Utses att justera Maria Nyström 
Justeringens plats och tid 2019-01-16 kl. 16.00 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 1-2 

 Rebecka Modin  

 Ordförande 
 
  

 Jonas Lennström (S)  

 Justerande 
 
 

 

 Maria Nyström  
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2019-01-10 
Datum för anslags uppsättande 2019-01-16 
Anslags nedtagande 2019-02-07 
Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningen, Storbrunn, Östhammar 
  
Underskrift   
 Rebecka Modin  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-01-10  3 (4) 

Kultur- och fritidsnämnd 
 

    Dnr KFN-2019-13 
 

§ 1.  Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden väljer följande till ledamöter och personliga ersättare: 

Ledamöter  Personliga ersättare 

Jonas Lennström (S) Anna Frisk (S) 

Lisa Landberg (C) Ann Söderberg Jansson (C) 

Maria Nyström (KD) Julia Ekström (M) 

Jonas Lennström (S) utses till ordförande och Lisa Landberg (C) till vice ordförande.  

Mandatperioden för arbetsutskottet är samma som för nämnden, till och med 2022-12-31. 

Om ordinarie ledamot inte kan delta tjänstgör den personliga ersättaren. 

 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt sitt reglemente § 22 ha ett arbetsutskott. Detta ska bestå 

av tre ledamöter och tre ersättare.  

Nämnden behöver även besluta om mandattid för utskottet och om ersättares inträdesordning.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Administratör troman, Hanna Horneij 

 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-01-10  4 (4) 

Kultur- och fritidsnämnd 
 

§ 2. Information om kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Information om nämndens reglemente, delegationsordning, sammanträden och 

sammanträdesdagar samt presentation av närvarande förtroendevalda och tjänstemän.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo informerar om förvaltningens arbete med olika 

evenemang och hur förvaltningen arbetar med kommunikation i olika kanaler, bland annat på 

kommunens webbplatser och i sociala medier.  

Enhetschef anläggningar Per Åsberg berättar om sim- och sporthallar, andra anläggningar 

som förvaltningen driver samt pågående omfördelning av uppgifter mellan tekniska 

förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  

Kulturstrateg Peter Källman berättar om förvaltningens arbete som riktar sig mot kommunens 

egna verksamheter, bland annat skapande skola och kultur i vården, arbete med nya riktlinjer 

för offentlig konst och konstrum på kulturhuset Storbrunn.  

Utvecklingsledare Peter Jansson informerar om förvaltningens arbete med föreningsstöd och 

att underlätta för föreningar att ordna aktiviteter och annan fritidsverksamhet.  

Enhetschef bibliotek och ung fritid Magnus Åberg berättar om biblioteksverksamheten, 

samarbetet med skolbiblioteken, olika ansvarsområden för biblioteken bland annat kring 

tillgänglighet och mångspråk, biblioteksplan, samt om verksamheten med ungdomsgårdar och 

fritidsgårdar.  

 


