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    Dnr KFN-2019-11 

§ 3. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottets sammanträde informerades 

om fortsatt arbete med tryggt Gimo och fritidsgård, arbetet med lovaktiviteter, att 

anläggningar övergår till tekniska förvaltningen 2019-03-01, två anläggningsstörningar som 

inträffat, översyn av öppettider för biblioteken, avtalsöversyn gällande biografverksamhet och 

organisation för administration av lyftet Storbrunn och föreningslyftet som finansieras med så 

kallade mervärdespengar, att utbildningen trygg idrott för alla startar 2019-01-28, om 

eventuell flytt av mineralsamling och diskussioner om kulturstig. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar om:  

 Storbrunn (biosalongen) kommer att vara stängd under ca 1,5 månader på grund av 

verksamhetsanpassningar av lokalen.  

 Arbetet med lovaktiviteter har fallit väl ut och flera föreningar har anmält aktiviteter 

till sportlovet.  

 Rekrytering av hälsosamordnare pågår. Förvaltningen har identifierat behov av att 

arbeta med olika grupper som i en rapport nyligen visade sig behöva mer fysisk 

aktivitet.  

 Biblioteket i Österbybruk kommer att vara stängt under flytten till ny lokal.  

 Sommarprogramet håller på att tas fram, ett exempel på arrangemang är utställning 

med japanska konstnärer i Österbybruk. 

 SVT genomför en kartläggning av hur olika kommuner prioriterar i budgetering av 

verksamheter som hör till nämndens verksamheter.  

 Ungdomsråd har varit svårt att driva. Förvaltningen ska nu göra ett försök med dialog 

via en app.  
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 Förvaltningen kommer genomföra ett försök med andra öppettider på biblioteket på 

Storbrunn exempelvis söndagar.  
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    Dnr KFN-2019-6 

§ 4. Ändring av regler för investeringsbidrag för 
föreningsanläggningar 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer Investerings- och utrustningsbidrag som beskrivs nedan 

och som ersätter tidigare Investeringsbidrag för föreningsdrivna anläggningar. Det nya 

upplägget för bidraget börjar gälla 2019.  

Ärendebeskrivning 
I linje med kultur- och fritidsnämndens uppdrag att främja kultur- och fritidsverksamhet och 

Riksidrottsförbundets strategi 2025, bl.a. ny syn på träning och tävling, finns behov av 

revidering av ”Investeringsbidrag för föreningsdrivna anläggningar”.  

Det nya förslaget ”Investerings- och utrustningsbidrag” har starkare koppling mot prioriterad 

verksamhet och ansökningstiden är framflyttad för att överensstämma bättre med planerat 

nämndsammanträde: 

Investerings- och utrustningsbidrag 
Bidraget kan sökas av förening skriven i Östhammars kommun. Föreningen ska om möjligt 

vara ansluten till riksorganisation eller motsvarande och ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 

år som regelbundet deltar i föreningens verksamhet. Bidrag kan även sökas av förening som 

driver spontananläggning, friluftsanläggning eller liknande öppen för allmänheten. 

Investerings- och utrustningsbidraget är avsett för: 

 Förbättringsarbete i lokaler/anläggningar som ägs eller genom avtal drivs av 

föreningen. 

 Inköp av utrustning eller maskiner för föreningens verksamhet eller 

anläggningsskötsel. 

Bidrag kan beviljas med högst 50 % av redovisad kostnad. 

Ansökan görs till kultur- och fritidsförvaltningen vid två tillfällen per år, ett vår och ett höst. 

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar och beslutar om bidrag utifrån ansökningar och budget. 
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Beslutsunderlag 

 Gällande bidragsnormer finns via kommunens webbplats  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Utvecklingsledare Peter Jansson 
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    Dnr KFN-2018-127 

§ 5. Verksamhetsbidrag till föreningar inom kulturområdet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Bidragsbestämmelser för kulturstöd. (Bilaga 1) 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-12-06, § 78: 

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 kultur-

området. Nya riktlinjer för samtliga stöd ska läggas fram till beslut på kultur- och fritids-

nämndens sammanträde 2019-02-07. Fördelningen av medel mellan de olika stödformerna 

beslutas i samband med fördelning av internbudgeten. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till nya bidragsbestämmelser för 

kulturstöd enligt uppdrag från kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Bidragsbestämmelser för kulturstöd  

Beslutet skickas till 

 Kulturstrateg Peter Källman 

 Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo 
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    Dnr KFN-2018-94 

§ 6. Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer internbudgeten 2019. (Bilaga 2) 

Ärendebeskrivning 
Gemensam genomgång av framtaget förslag till internbudget för kultur- och fritidsnämnden 

2019.  

Beslutsunderlag 
Förslag till internbudget redovisas på sammanträdet 

Ärendets behandling 
I samband med budgetbeslutet på kultur- och fritidsnämnden 2018-09-13, § 50 beslutades: På 

nämndens andra sammanträde 2019 ska internbudget fastställas. Då kan omfördelningar göras 

inom den ram som tilldelats av fullmäktige. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Mattias Nilsson informerar om förutsättningar utifrån resultat 2018 och prognoser 

2019. Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar om prioriteringar, lokalfrågor och detaljer 

kring olika budgetposter.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi  
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    Dnr KFN-2018-5 
 

§ 7.  Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och 
fritidsnämnden 2018 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen. (Bilaga 3) 

Ärendebeskrivning 
Vid uppföljningen av kontrollmomenten för intern kontroll 2018 har inga anmärkningar 

noterats.  

Beslutsunderlag 

 Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2018 med uppföljning. 

Ärendets behandling 
Internkontrollplanen antogs av nämnden 2018-01-25, § 6.  

Beslutet skickas till 

 Revision 

 Kommunstyrelsen 
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    Dnr KFN-2019-10 

§ 8. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2019 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2019. (Bilaga 4) 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelse och nämnder årligen anta särskild plan för 

uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljning av den interna kontrollen ska 

löpande rapporteras till nämnden. Förvaltningens planering är att en uppföljning ska planeras 

så att rapport lämnas på nämndens sammanträde i juni.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till intern kontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2019 

 Reglemente för intern kontroll finns via kommunens webbplats 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2019-12 

§ 9. Yttrande samverkansöverenskommelse med Polisen 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot samverkansöverenskommensen.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska anta en Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Östhammars 

Kommun för tiden 2019-01-01 till 2021-12-31. Kultur- och fritidsnämnden har erbjudits 

möjlighet att lämna synpunkter. Samverkansöverenskommen har till syfte att utveckla 

samverkan mellan Polisen och Östhammars kommuns verksamheter inom brotts-, alkohol- 

och drogförebyggande arbete. 

Beslutsunderlag 
Förslag till överenskommelse 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Beredskaps- och säkerhetssamordnare Magdalena Sjelin 
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    Dnr KFN-2018-120 

§ 10. Yttrande gällande revisionens granskning av 
budgetprocess och prognossäkerhet 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionens rapport. Kultur- och fritidsnämnden 

kommer att beakta de råd och rekommendationer som ges av revisionen. Det huvudsakliga 

arbetet med att förbättra processer kommer att ske i samverkan med övriga nämnder och 

styrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har lämnat en granskningsrapport gällande budgetprocess och 

prognossäkerhet till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och 

miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden för yttrande. Efter 

granskningen rekommenderar revisionen att kommunens övergripande budgetprocess bör 

beskrivas och finnas på intranätet med länkar till respektive nämnds budgetprocess samt ha 

motsvarande beskrivning av prognosprocessen.  

Beslutsunderlag 

 Kommunrevisionens granskning av budgetprocess & prognossäkerhet 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-01-24, § 10, att yttrandet ska 

beredas på extra arbetsutskott 2019-02-07 kl. 12.00. Arbetsutskottet ställde sig bakom 

förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till  

 Revisionen 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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    Dnr KFN-2019-20 

§ 11. Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden 
2018 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar Verksamhetsberättelse 2018 med redaktionella ändringar. 

(Bilaga 5) 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse för kultur- och fritidsnämnden beskriver nämndens och förvaltningens 

arbete under 2018 med beskrivning av bland annat måluppfyllelse, ekonomiskt utfall och 

hållbarhetsredovisning.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2018 

Ärendets behandling 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-01-24, § 5, att verksamhets-

berättelsen ska beredas på extra arbetsutskott 2019-02-07 kl. 12.00. Arbetsutskottet ställde sig 

bakom förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse med vissa redaktionella ändringar 

såsom stavfel. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonom Mattias Nilsson informerar om ekonomiskt utfall för nämnden under 2018. Kultur- 

och fritidschef Elin Dahm informerar om arbete med mål inför 2019.  

Beslutet skickas till 

 Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

 Kommunstyrelsen  
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    Dnr KFN-2019-19 

§ 12. Budgetdag inför 2020 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden genomför en budgetdag 2019-06-17.  

Ärendebeskrivning 
Budgeten för 2020 ska behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2019-09-19. 

Det är önskvärt att ärendet bereds med en fördjupning, därför föreslås en dag för att diskutera 

budget och mål inför sammanträdet i juni.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare 

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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§ 13. Anmälningsärenden 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden:  

1. Bidrag till samlingslokal, slutlig sammanställning för 2017 

2. Preliminära bidrag till samlingslokal 2019 

3. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 125/2018: antagande av policy för social 

hållbarhet 

4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 126/2018: antagande av policy för 

likabehandling och mångfald på jobbet 

5. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 137/2018: antagande av riktlinjer för 

ersättningar till förtroendevalda 

6. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 144/2018: antagande av reglemente för 

bland annat kultur- och fritidsnämnden 

7. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 146/2018: antagande av biblioteksplan 

för Östhammars kommun 2019-2022 

8. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 263/2018: antagande av riktlinje för 

likabehandling och mångfald på jobbet 

Beslutsunderlag 
Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.  

 
 


