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Kultur- och fritidsnämnd 

 

Tillkommande ärende 

 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer ärendelistan med följande tillägg: 

11. Biograf Östhammar 
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    Dnr KFN-2019-11 

§ 32. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningens tjänstemän. Vid arbetsutskottet informerades om:  

 Tillsättning av vakanta tjänster på förvaltningen. 

 Pågående avtalsförhandling kring biografverksamhet i Kulturhuset Storbrunn. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar om:  

 Invigning av konstutställningen Crossroads i Österbybruk 

 Vikingaleden, St Olaf waterway, har invigts 2019-06-10 

 Ny hälsosamordnare har tillträtt tjänst och är delaktig i dialogen kring 

idrottsanläggningar 

 Arbete med Kallerö småbåtshamn pågår tillsammans med tekniska förvaltningen 

 Förvaltningen har arbetat med planering utifrån föreslagna mål och reglemente 
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    Dnr KFN-2019-43 

§ 33. Yttrande angående remiss av Evenemangsstrategi  

           2020-2023  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att strategiskt ansvar för och samordning av evenemang 

ligger under Kultur- och fritidsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Evenemangsstrategin är ett verktyg för att: 

 koordinera och hantera evenemangsfrågor inom organisationen. 

 med tydliga mål stärka Östhammars kommuns attraktionskraft med hjälp av 

evenemang. 

Idag finns riktlinjer för sponsring och bidragsbestämmelser för föreningsbidrag och 

Kulturstöd. Det finns ett behov av att skapa tydlighet kring prioriteringar och hanteringen av 

evenemang som inte går under Kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser eller 

reglemente. Förvaltingsövergripande samarbeten är en förutsättning för att förenkla och 

förbättra förutsättningarna för evenemang i kommunen. Evenemangsstrategin är framtaget 

efter modeller från följande kommuner: 

 Eskilstuna kommuns evenemangsstrategi 

 Evenemangsstrategi Borlänge kommun 

 Evenemangsstrategi Falu kommun 

 Strategi för möten och evenemang Uppsala Kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen har varit drivande i arbetet med att ta fram förslaget till 

evenemangsstrategi och har i arbetet tagit hänsyn till kultur- och fritidsnämndens 

ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 

Evenemangsstrategi 2020-2023 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen  
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    Dnr KFN-2019-91 

§ 34. Lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden antar anläggnings- och lokalförsörjningsplan för Kultur- och 

fritidsnämndens ansvarsområde under förutsättning att även Kommunstyrelsen antar 

dokumentet. (Bilaga 1) 

Ärendebeskrivning 

I syfte att sammanställa nuvarande lokaler och anläggningar samt analysera det framtida 

behovet av lokaler och anläggningar för Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde har 

en försörjningsplan som beskriver nuvarande lokaler samt det framtida lokalbehovet. 

Dokumentet visar på behov av flera åtgärder som ska leda till att förbättra uppföljningen, att 

dimensionera lokal- och anläggningsbehovet efter behovet både nu och framåt samt att skapa 

en gemensam, väl förankrad, bild av kommande behov både när det gäller avveckling och 

utveckling. Denna plan bör även underlätta budgetering och förbättra möjligheterna att följa 

kostnadsutvecklingen på lokalsidan de närmaste åren. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan för Kultur- och fritidsnämnden i Östhammars kommun 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen  

 Tekniska förvaltningen. 
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    Dnr KFN-2019-51 

§ 35. Lägesrapport från föreningsdialog om idrottshall  

          Östhammar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information från ordförande. Vid arbetsutskottet informerades om föreningsdialog kring ny 

idrottshall. Följande insatser har genomförts: 

 Ett möte med berörda föreningar i Östhammar.  

 Turgång på Frösåkershallen med Tekniska förvaltningen, dialoggruppen och berörda 

föreningar i Östhammar. 

 Möte med Tekniska förvaltningen kring en medborgarenkät för behovsinventering 

inför framtida idrottshall i Östhammar. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om att: 

 Medborgarenkät har publicerats på kommunens webbplats 

 Möte om simhallen i Frösåkershallen som är i dåligt skick  

 Hur samarbetet fungerar 

 Möte med genomgång av förslag från årskurs åttas samhällsvecka  
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    Dnr KFN-2019-118 

§ 36. Verksamheten i simhallen Frösåkershallen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte återöppna verksamheten i simhallen i 

Frösåkershallen efter sommaren 2019. 

Skälen för beslutet är att anläggningen inte kommer att godkännas vid nästa inspektion 

avseende hälsoskydd och att kostnaderna för renovering är jämförbara med en ny simhall.  

Fortsatt verksamhet för simhall i Östhammar behandlas inom ärendet med att ta fram 

underlag för idrottsanläggning Östhammar.  

Ärendebeskrivning 

Simhallen i Frösåkershallen har nu blivit besiktad och beskedet är att anläggningens skick är 

så pass dåligt att det inte är lämpligt att åter öppna den efter sommarens stängning 2019. 

Bedömningen gäller både rening och fastighetens grundskick. 

Beslutsunderlag 

Bifogat dokumentation från Tekniska förvaltningens bedömning: 

 Konditionsbesiktning 

 Tillsyn bygg- och miljö 

 Underhållsplan 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om att namnunderskrifter har lämnats in för att 

bevara simhallen. Namnunderskrifterna och synpunkterna kommer att tas med i det framtida 

arbetet med idrottsanläggningar i Östhammar.  

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Yrkanden 

Ordförande Jonas Lennström (S) yrkar på följande tillägg till beslutet:  

Skälen för beslutet är att anläggningen inte kommer att godkännas vid nästa inspektion 

avseende hälsoskydd och att kostnaderna för renovering är jämförbara med en ny simhall.  
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Fortsatt verksamhet för simhall i Östhammar behandlas inom ärendet med att ta fram 

underlag för idrottsanläggning Östhammar.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kultur- och fritidsnämnden bifaller 

tilläggsyrkandet.  

Beslutet skickas till 

 Tekniska förvaltningen  

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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    Dnr KFN-2019-116 

§ 37. Nya uthyrningskategorier samt priser för Storbrunn  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer nya uthyrningskategorier med nya priser för uthyrning 

av lokaler i Storbrunn enligt förslag. (Bilaga 2) 

Ärendebeskrivning 

För att underlätta hanteringen av uthyrning av lokaler i Storbrunn föreslås nya kategorier samt 

nya priser för uthyrning. Med snart ett års erfarenhet har förvaltningen lärt sig att 

biografsalongen med tillhörande utrymmen inte lämpar sig för timuthyrning. Vid en 

jämförelse med annan närliggande kommun med liknande lokal kan förvaltningen se att block 

med förmiddag, eftermiddag, kväll samt heldag är mer applicerbart för en lokal med 

biografsalongens beskaffenhet. Biografsalongen har ej heller under den här tiden varit uthyrd 

till fler än en bokare på respektive föreslaget block. 

Förvaltningen önskar med de nya kategorierna tydliggöra och underlätta för förvaltningens 

tjänstemän samt bokare vilka bokare som hör till respektive kategori. Förhoppningen är även 

att de nya kategorierna leder till mindre godtycklighet samt till smidighet vid prisjusteringar. 

De nya kategorierna är lika de tidigare men skiljer sig på vissa detaljer. 

Förvaltningen har också sett över kategoriernas prissättning för uthyrning. Med ambitionen att 

locka till ett levande Kulturhus vill förvaltningen öka möjligheterna för kommunens barn och 

unga att nyttja biografsalongen. Härav blir de nya kategoriernas prisjustering en sänkning av 

priset för denna kategori. Även kategori 2, enligt förslaget, får en viss prisjustering nedåt 

medan kategori 3, enligt förslaget, ligger ungefär oförändrat. Dessa priser är också i nivå med 

ovan relaterade närliggande kommun.  

Vidare föreslår förvaltningen att möjligheten att hyra foajén tas bort. Det finns hittills inget 

intresse av att exklusivt hyra foajén förutom av valnämnden/-kansliet och vid de tillfällena går 

det att lösa ändå. Eftersom huset består av andra verksamheter går det ej heller att avgränsa en 

exklusiv uthyrning av foajén. Det är inte heller brukligt att ta betalt av en bokare som hyr 

biografsalongen för deras nyttjande av foajé med toaletter. 
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Förvaltningen föreslår också att prisjustera uthyrningen av Ateljéerna. Dessa har i liten 

utsträckning varit uthyrda, Med de nya priserna hoppas förvaltningen att lokalerna används i 

större utsträckning än tidigare vilket i sin tur bidrar till det levande Kulturhus som 

eftersträvas. Det har också varit svårt att ta betalt av ungdomar som önskar ha möten i 

ateljéerna samt även av kommunens förvaltningar då ateljéerna är att betrakta som mötesrum 

(något sämre utrustade än exempelvis kommunhusets). För kategori 3 blir prisjusteringen 

obetydlig. 

Beslutsunderlag 

Nya uthyrningstider och -priser Storbrunn 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsförvaltningen (Linus Westin, Erika Bergström-Gelin, Lena Öberg, Åsa 

Grandelius) 
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    Dnr KFN-2018-94 

§ 38. Ekonomisk uppföljning, tertial 1 år 2019  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Presentation av nämndens resultat i kommunens tertialuppföljning. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning, Tertial 1 - 2019 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
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    Dnr KFN-2019-19 

§ 39. Förslag på nämndmål för kultur- och fritidsnämnden 2020  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndmål för kultur- och fritidsnämnden enligt nedan:  

En attraktiv och växande kommun 

NÄMNDMÅL 1: Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv 

En hållbar kommun 

NÄMNDMÅL 2: Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och 

fritidsverksamhet  

En lärande kommun 

NÄMNDMÅL 3: Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser 

som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv 

NÄMNDMÅL 4: Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning 

En öppen kommun 

NÄMNDMÅL 5: Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och 

uppmuntrar till engagemang 

Ärendebeskrivning 

För att styra förvaltningens arbete i en riktning som nämnden beslutar krävs att aktuella 

nämndmål antas. Utifrån dessa kan förvaltningen sedan forma verksamheten genom 

verksamhetsmål för att uppfylla nämndens uppdrag. 

Inför nästa verksamhetsår behöver nämnden göra ett omtag på de nämndmål som finns idag. 

Förvaltningens tjänstestab har arbetat fram ett förslag på nya nämndmål vilka utgår ifrån 

kommunens fyra gemensamma strategiska inriktningsområden. 

Framtaget förslag bygger på kommunens fyra gemensamma strategiska inriktningsområden 

och kommer, om de antas, att kopplas till styrtal som kan följas upp och redovisas.  

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet beslutade om vissa justeringar i formuleringarna som förvaltningen föreslagit.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
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Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm  
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Dnr KFN-2019-40 

§ 40. Anmälningsärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Ärendebeskrivning 

Anmälningsärenden:  

1. Protokollsutdrag från KS § 175/2019: Antagande av arrendeavtal med Öregrunds 

Tennissällskap 

2. Protokollsutdrag från KS § 105/2019: Avgiftsbefrielse ideella föreningar karta vid 

bygglov 

3. Protokollsutdrag från KS § 97/2019: Redovisning av uppföljning av interna 

kontrollplaner 2018 

4. Information till förtroendevalda om arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöarbete 

5. Polisanmälan av skada på möbler på Storbrunn 

6. Polisanmälan av stöld i Östhammars biblioteks arbetsrum 

7. Inspektionsprotokoll från Hälsans Stig i Östhammar  

8. Redovisning av evenemangsstöd för föreningen konstvarning 

9. Redovisning av arrangemangsstöd för vänföreningen Österbybruks herrgård 

10. Redovisning av projektbidrag till kultur för äldre: folkbus, konserter 

11. Redovisning av projektbidrag till kultur för äldre: sinnen i rörelse, dans och musik 

12. Redovisning av arrangemangsstöd för Östfronten 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
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    Dnr KFN-2019-88 

§ 41.  Delegationsbeslut 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Hargshamns 

folketshusförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-84 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Stensunda musik- och 

kulturförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-85 

Verksamhetsstöd 2019 till 

vänföreningen Österbybruks 

herrgård 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-86 

Verksamhetsstöd 2019 till 

Östhammars 

riksteaterförening 

Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-04-15 KFN-2019-89 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 
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Dnr KFN-2019-119 

§ 42. Biograf Östhammar 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fattar följande inriktningsbeslut om biografvisning på Storbrunn i 

Östhammar: Film är en kulturyttring som är så viktig att vi frångår all hyressättning för den 

som kan erbjuda mest film till bästa ekonomiska avtal. Upphandling bör då ingå.  

Förvaltningen får i uppdrag att arrangera tillfällig biovisning under sommaren.  

Kultur- och fritidsnämnden delegerar till nämndens ordförande att fatta beslut om att anta 

avtal om biografverksamhet under förutsättning att: 

 Avtalsförslaget är i linje med nämndens inriktningsbeslut 

 Ordinarie sammanträde med nämnden inte kan inväntas 

Ärendebeskrivning 

I biograflokalen i Storbrunn har filmvisning ägt rum sedan september 2018. De visningarna 

har skett utan att ett avtal funnits mellan biografaktören och Östhammars kommun.  

Förhandlingar har inletts men ännu har inget avtal slutits. Parterna har olika syn på hur avtalet 

ska utformas samt biografaktörens roll som filmvisare. 

Förvaltningen har i sitt senaste förslag till avtal behandlat biografaktören som en 

näringsidkare som önskar tillgång till lokalen för sin verksamhet. Förvaltningen upplever att 

biografaktören å sin sida ser verksamheten som att den utförs på uppdrag av kommunen. Två 

olika synsätt som färgar avtalsförhandlingarna. Kommunens synsätt behöver klargöras för att 

komma vidare i förhandlingen. Därför föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden 

fattar ett inriktningsbeslut som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett 

avtal.  

Ärendets behandling 

Ärendet utgick på arbetsutskottets sammanträde 2019-05-29, efter diskussion om processen. 

Avtalsförslag från förvaltningen och näringsidkare fanns tillgängliga för arbetsutskottet, för 

diskussion. Det ena från förvaltningen där biografaktören hyr i block liksom övriga aktörer, 
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dock till ett förmodat subventionerat pris. Det andra från biografaktören där denne betalar i 

procent på biljettintäkter liksom denne gör gentemot filmägarna. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om tidigare genomfört arbete för 

biografverksamheten på Storbrunn.  

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen (Linus Westin) 

 Tekniska förvaltningen (Andreas Järvenpää)  
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Tekniska Förvaltningen 
 

 

 

 

Inledning 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare, som 
de är nöjda med och där barn och ungdomar ska prioriteras. (Denna formulering föreslås inom 
kort att ändras till att även omfatta äldre.) Kommunfullmäktige anger de mål, riktlinjer och 
ekonomiska ramar som ansvarar för. Flera av uppdragen är beroende av att ändamålsenliga 
lokaler och anläggningar finns i kommunen. Lokaler och anläggningar inom ett brett och 
varierat område behövs för att bland annat ungas mötesplatser, verksamhet i idrotts-, fritids-, 
kulturanläggningar, rörligt friluftsliv, simskola, biblioteksverksamhet, evenemang, kultur i 
vård och omsorg, offentlig konst, kulturmiljövård samt lokalbokning av utrymmen som 
disponeras av nämnden. 
 
I Östhammars kommun är Tekniska förvaltningen ansvarig för att tillhandahålla, underhålla 
och verksamhetsanpassa ändamålsenliga lokaler för kommunens verksamheter. Tekniska 
förvaltningen kan tillhandahålla lokaler och anläggningar till verksamheterna i egna 
fastigheter, på kommunens mark eller hyra in alternativt arrendera av extern part för 
verksamhetens räkning. 
 
Målsättningen är att kommunens lokalförsörjning ska vara ändamålsenlig, ha hög 
nyttjandegrad, utvecklas i takt med förändrad efterfrågan, underhållas och 
verksamhetsanpassas och upplevas som en tillgång för kommuninvånarna. 
  
Kultur- och fritidsnämnden ska bla svara för planerings- och utvecklingsfrågor inom 
nämndens verksamhetsområde, verka för en jämställd kultur- och fritidsverksamhet, stimulera 
ungas delaktighet och inflytande, främja tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet för alla, 
tillsammans med föreningar, organisationer och enskilda verka för en meningsfull fritid för 
kommunens invånare. Nämndens insatser ska medverka till en attraktiv, innehållsrik, 
geografiskt spridd verksamhet inom kultur- och fritidsområdet.  
 
Det strategiska ansvaret för besöksnäringen omfattas inte av Kultur- och fritidsnämndens 
uppdrag. Förvaltningen har en aktiv roll i samband med evenemang i kommunen. 
 

Syftet med planen 
Planens syfte är att belysa dagens och framtidens anläggningsbehov utifrån det som är känt 
idag. Berörda verksamheter får därmed en tydlig riktning att förhålla sig till samt att 
kostnadsutvecklingen för förvaltningens anläggningar blir mer förutsägbar. Detta 
dokument ska ligga till grund för kommande enskilda ärenden med anläggningspåverkan 
med syftet att underlätta beslutsfattande. Innehållet och riktningen i detta dokument skall 
följas efter det att berörd nämnd antagit planen. I det fall berörda verksamheter anser att 
det finns skäl att avvika från planen skall detta beskrivas i särskilt ärende för berörd 
nämnd. Dokumentet ger även berörda verksamheter en möjlighet att rikta sina resurser 
effektivt på de prioriterade och angivna uppdragen som beskrivs nedan. 
 

Önskad effekt med dokumentet 
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Efter att detta dokument antagits ska berörda verksamheter förhålla sig till dokumentets 
innehåll vilket innebär att avvikelser från beslutad plan ska hanteras som ett 
ändringsärende i berörd nämnd och därmed bör nya riktningar ha goda grunder.  
Önskvärda effekter är; 
 Att förutsägbarheten för anläggningskostnaderna ökar vilket även innebär en enklare 

budgetering samt uppföljning av kostnaderna för anläggningar.  

 Att verksamheterna kan fokusera på planerade åtgärder samt uppföljning. 

 Att händelsestyrda och långsiktigt ogenomtänkta handlingar minimeras.  

 Att prioriteringar underlättas när helhetsbilden är tydlig. 

 Att kommunens totala resurs kan användas bättre när hela beståndet synliggörs.  

 Att fokus går från att vara händelsestyrda och lösa önskemål och goda idéer när de dyker upp till 
att skapa strategier och rutiner som fångar upp önskemål och som fördelar sig jämnt i relation till 
ålder, kön och antalet aktiva utövare mm. Den ekonomiska konsekvensen för kommunen som 
helhet bör alltid beaktas.  

 

Behovet av en lokalförsörjningsplan 
Detta dokument är en sammanställning av befintliga lokaler och anläggningar i Östhammars 
kommun. Dokumentet belyser vilka utredningar som behövs för att Kultur- och 
fritidsnämndens uppdrag ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt i Östhammars kommun. 
Genom att samla och genomlysa lokalförsörjningen och framtida behov kan man beräkna 
behovet av nya projekt samt kostnader för drift och underhåll i det befintliga beståndet. 
 

Bokning av lokaler  
Kommunens bokningssystem, FRI, administreras av Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Bokningarna i systemet blir kopplade mot en tagg som används för att ta sig in i lokalen på 
den bokade tiden. Föreningar och andra som vill nyttja lokaler i bokningssystemet kvitterar ut 
en tagg, Föreningar kan boka lediga tider på egen hand enligt fördelningssystem. De flesta 
lokaler är inlagda i bokningssystemet men inte alla och alla lokaler har inte taggsystem till 
dörrarna. Kommunen är delaktig i en upphandling av nytt system via SKL. Målsättningen 
med ett nytt system är att ytterligare förbättra användarvänligheten så att fler enklare kan boka 
lokaler. 
  

Jämförbara kommuner 
För att sätta Östhammars kommuns anläggningar i relation till andra kommuners utbud kan 
vikt läggas vid olika jämförbara parametrar. Parametrar som folkmängd, areal samt antalet 
tätorter viktats högt för att välja ut kommuner med liknande förutsättningar. Vid urvalet kan 
konstateras att Östhammars kommun är unik med det stora antalet tätorter i förhållande till 
invånarantal och areal. Relevanta jämförbara kommuner som ska användas i kommande 
utredningar är; Heby, Tierp, Flens, Tingsryds, Alvesta, Östra Göinge, Lindesberg, Leksands, 
samt Kramfors. Dessa kommuner ligger närmast Östhammar kommun i förutsättningar även 
om ingen kommun har exakt lika grundförutsättningar. Jämförelser med riket är också viktigt 
att använda när man ska analysera behovet/önskemål samt mängden anläggningar som en 
kommun bör tillhandahålla. 
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Tabell 1; Tabell över jämförbara kommuner som ska användas i framtida utredningar vid jämförelser.  

Simhallar 

Befintligt bestånd 

I Kommunen finns tre simhallar; Gimo, Österbybruk samt Östhammar. Simbassängen i 
Östhammar är kortare än 25 m vilket innebär att denna simhall inte återfinns i statistiken i 
Kolada. Trots att denna inte finns med det statistiska underlaget tillhandahåller kommunen 
simhallar långt över riksgenomsnittet och ligger också högt över snittet vid jämförelse med 
länets kommuner. I läroplanen är simundervisning obligatoriskt varför Utbildningsnämnden 
har behov av simhall. 
I Alunda finns ett bassängbad utomhus som håller öppet under sommaren. 
 
Framtida behov 

Det finns stora underhållsbehov i anläggningen i Östhammar samt underhållsbehov i 
anläggningen i Österbybruk. Anläggningen i Gimo är i gott skick men löpande underhåll är 
nödvändigt.  
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En utredning kring underhållskostnader och antalet simhallar i kommunen bör initieras. 
Anläggningen i Alunda skulle kunna konverteras till ett utomhus-åretrunt-bad genom att 
nyttja överskottsvärme från kommunens pelletsanläggning med förhållandevis enkla ingrepp 
vilket borde utredas närmare. 

Sporthallar 

Befintligt bestånd 

Kommunen har fem stycken sporthallar; Försåkershallen, Olandshallen, Öregrunds sporthall, 
Österbybruks sporthall och Gimo sporthall. Rikssnittet för 2017 låg på 1,61 hallar per 10000 
invånare där kommunens inrapporterade siffror inte verkar vara inrapporterade. Ett överslag 
på kommunens ca 21000 invånare med tillgång till fem fullstora idrottshallar ger att 
kommunen tillhandahåller hallar långt över rikssnittet. 
 
Framtida behov 

Kommunen ser en stor efterfrågan på tider i sporthallarna från flera föreningar. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 
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En utredning pågår för att ersätta Frösåkershallen. En utredning för att hitta alternativa 
lösningar till de fullstora hallarna bör initieras så att föreningar använder mindre hallar när så 
är möjligt. 

Gym  

Befintligt bestånd 

Gym finns i kommunens regi i sporthallarna Föråkershallen, Gimo, Öregrund samt 
Österbybruk. 
 
Framtida behov 

Kommunen har inte för avsikt att utöka antalet gym. 
 

Gymnastiksalar 

Beskrivning 

Definitionen av en gymnastiksal är allt som är mindre än 40*20m (sporthallsmått).  
Gymnastiksalar i anslutning till skolor omfattas av Utbildningsförvaltningens ansvarsområde 
och idag sker bokning av dessa genom kontakter med respektive skola. 
 
Befintligt bestånd 

De gymnastiksalar som kan bokas i kommunens bokningssystem är; Hargshamn (gamla 
skolsalen), Sven-Perssonhallen, Gräsö samt Räddningstjänsten Östhammar. I anslutning till 
skolor finns salar i Kristinelund, Gamla skolan i Österbybruk samt Kulturskolans danssal till 
motionsträning 
 
Framtida behov 

Vissa gymnastiksalar nyttjas mer än andra och Kultur- och fritidsförvaltningen bör arbeta med 
att få en högre nyttjandegrad på dessa. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En utredning i syfte att undersöka om fler gymnastiksalar kan tillgängliggöras för bokning i 
kommunens bokningssystem bör initieras.  
 

Ishallar 

Beskrivning 
Kommunen har beslutat, Dnr KFN 2016-83, att finansiera ishållning för 22 veckors 
sammanhängande säsong i kommunens båda ishallar. Vecka 8 ska ingå i dessa 22 veckor. 
I beslutet framgår även att föreningsbidrag ska utgå istället för tidigare skötselersättning. 
Föreningar kan beställa ytterligare isveckor till ett självkostnadspris. I skolans läroplan är inte 
skridskoåkning obligatoriskt vilket innebär att det är rektor som bekostar och beslutar om 
aktiviteter ska förläggas till kommunens ishallar. Skolan, föreningar och andra som vill nyttja 
ishallen bokar tider via Kultur- och fritidsförvaltningens bokningssystem. 
   
Befintligt bestånd 
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Kommunen har två ishallar vilket är många i förhållande till befolkningsstorleken jämfört 
med snittet för riket.   

 
Diagram :1Diagrammet visar att Östhammars kommun ligger över rikssnittet på tillgången på ishallar. Källa Kolada  

 
Gimo ishall har byggts upp efter att taket rasat in så igen 2016. Kylsystemet byttes i samband 
med återuppbyggnaden. Beslutet om återuppbyggnad var villkorad av att sargen skulle 
bekostas av Gimo if Hockey. Detta fullföljdes inte helt och hållet. Föreningen betalar ingen 
hyra idag och har ingen exklusiv nyttjanderätt till ishallen. Föreningsbidrag utgår för att driva 
anläggningen. Ismaskinen är överlåten på föreningen enligt nämndbeslut och idag är det 
föreningen som ansvarar för att spola isen. Föreningsbidraget ska täcka fondering till en ny 
ismaskin. Evenemangsmöjligheter finns i anläggningen när det inte är is.  
Parkeringsmöjligheter finns utanför vid skolan. Vid stora evenemang måste man säkerställa 
att det inte krockar med aktiviteter i sim- och sporthallen, konstgräsplanen, och 
konstsnöanläggningen som ligger i nära anslutning till ishallen. Vissa delar av 
återuppbyggnaden kvarstår för att helhetsbilden ska vara tillfredställande. Städning av 
anläggningen hanteras av föreningen. Extra föreningsbidrag utgår för detta. Bokning av hallen 
görs via kommunens bokningssystem. 
 
Ishallen i Östhammar drivs av en kylanläggningen som behöver bytas ut. Ismaskinen är 
överlåten på föreningen enligt nämndbeslut och idag är det föreningen som ansvarar för att 
spola isen. Föreningsbidraget ska täcka fondering till en ny ismaskin. 
Parkeringsmöjligheter finns utanför och på Bilsta. Förändring av detaljplan kommer ev 
innebära att nuvarande parkeringsmöjligheter minskas. Städning av anläggningen hanteras av 
föreningen. Extra föreningsbidrag utgår för detta. Föreningen har ingen exklusiv nyttjanderätt 
till ishallen. Bokning av hallen görs via kommunens bokningssystem. 
 
Framtida behov 

Underhållstatus, Avveckling, utbyggnad. Multianvändning- andra aktiviteter än is.  
Ny lagstiftning kring ammoniak gäller från årsskiftet18/19 och Östhammars ishall berörs 
eftersom kylanläggningen drivs av ammoniak. Antalet omklädningsrum, bokningsbarhet, 
utformning trygghet mm, tredjekönsidentitet, behöver utredas.  
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Utredning kring drift behövs. Utredning kring frågan om utbyte av kylsystem har påbörjats.  
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En översyn kring att definiera allmänhetens åkning med och utan klubba inklusive 
tillsynsfrågan under dessa tider bör initieras. En utredning kring inriktning mot 
multianvändning bör initieras där publikantal, vilka aktiviteter som kan vara aktuella och  
behov av underlag analyseras. 
 

Naturisar 

Beskrivning   

En naturis består av befintligt vatten som fryser till is eller att man spolar vatten på en yta när 
det är minusgrader. När man vistas på en is gör man det på eget ansvar. Plogning av isytor på 
befintligt vatten innebär en risk för den som plogar och det är av stor vikt att plogningen 
utförs när det är så tjock is så att risk för att gå igenom inte finns. De som vistas på isen 
beträder isen på egen risk. 
 
Naturisarna är helt beroende av att det är ihållande köldgrader. 
 
Befintligt bestånd 

 
Stordammen i Österbybruk plogas av en förening och kommunen är inte involverad. 
 
Olandsskolans grusplan i Alunda spolas av kommunen när väderleken tillåter.  
Tillstånd för detta har givits av Gästrike vatten under förutsättning att uttag sker i enlighet 
med deras instruktioner.  
   
Isrinken vid skolan i Öregrund spolas av en förening när väderleken tillåter. Tillstånd för detta 
har givits av Gästrike vatten under förutsättning att uttag sker i enlighet med deras 
instruktioner. Nyttjanderätt har upplåtits till en förening. Sarg till banan finns samt 
omklädningsbås finns på platsen och dessa har överlåtits till föreningen, enligt beslut 2014. 
Nyttjanderätten innebär att den är tillgänglig för spontana aktiviteter när den inte används av 
föreningen och att bokning av anläggningen inte är möjlig. Föreningen ansvarar för spolning 
och kommunen är inte involverad i förvaltningen av anläggningen. 
  
Framtida behov 

När föreningen i Öregrund inte önskar ha nyttjande rätten kvar ser kommunen inget behov av 
att fortsatt driva anläggningen. Att ploga Hummelfjärden skulle kunna fylla behovet av is i 
området när föreningen inte längre spolar  isrinken. Plogning av fjärden har förekommit 
tidigare. 
 
Hamnbassängen i Östhammar skulle kunna vara lämpligt att ploga när väderleken tillåter. De 
praktiska frågorna samt kostnader bör utredas för detta.  
 
Kommunen har inga övriga planer på att utöka antalet platser där naturis plogas. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Det är viktigt att följa upp vattenförbrukningen där plan mark spolas för att säkerställa att 
anläggningen inte förbrukar för mycket vatten. 
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Friluftsbad 

Beskrivning 

Östhammars kommun har 15 friluftsbad, både längs kusten och vid sjöar i kommunen, de har 
en spridning geografiskt i kommunen och ligger både tätortsnära och på landsbygden.. Baden 
är välbesökta av både kommuninvånare och andra besökare. En stor del av besökarna kommer 
sommartid, men många av områdena har också värden övriga delar av året, som 
promenadstråk, för grillning, skridskoåkning och flera former av friluftsliv.  
 
Några av baden ligger nära eller till och med i naturreservat, vissa har klassats som 
smultronställe och några ligger intill Upplandsleden. Sammantaget har platserna stora värden 
som attraktiv närmiljö för boende och som intressanta områden för besöksnäringen. Det finns 
utvecklingsmöjligheter för de flesta av friluftsbaden i syfte att stärka och kvalitetssäkra natur- 
och friluftsområdena som helhet, några behöver kommunen utreda vidare hur fortsatt 
förvaltning och utveckling bör ske. 
 

Kommunen ansvarar för vattenprovtagning på friluftsbaden. Samtliga bad har 
säkerhetsutrustning samt toalett i någon form. 
 
Ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA, startades 2017 i syfte att utreda fysisk tillgänglighet, 
naturvärden och friluftsvärden. Projektet pågår fram till dec 2019 och ska leda fram till enkla 
skötselplaner och utvecklingsförslag för platserna. 
 
Ett tidigare beslut i KF (2017-04-25) om överföring från Kultur- och fritidsförvaltningen till 
tekniska förvaltningen av baden; Sunnanö, Hargshamn, Krutudden och Gimo friluftsbad bör 
ses över och förslag till nytt beslut bör tas fram för att inordna ansvaret i nuvarande 
förvaltningsstruktur. 
 
Befintligt bestånd 

Friluftsbad på kommunens mark 
-Aspobadet 1, 2 och 3 ligger i naturreservat på kommunal mark. Upplandsstiftelsen hanterar 
reservatuppdraget och skötselplanen för detta. Badplatserna,  Campingplatserna samt 
parkeringen är kommunens ansvar. Campingplatsens utformning behöver utredas och 
förankras.   
-Gimo friluftsbad är tätortsnära och ligger vid Gimodammen på kommunal mark. Kommunen 
arrenderar parkeringsplatsen av Bergvik Skog.  
-Hargshamns friluftsbad ligger i anslutning till Hargshamns camping. 
-Klackskärsbadet ingick tidigare i området som campingen arrenderade. Idag ansvarar 
kommunen för området. Det kommunala badet på Krutudden ligger väldigt nära. Utredning 
om Klackskärsbadet ska fortsatt vara ett kommunalt bad bör initieras. 
 
-Krutudden är tätortsnära. Underhållsbehov finns på byggnaderna på platsen.  
-Simbadet i Österbybruk ligger tätortsnära och i anslutning till Simbadets camping. 
Kommunen har arrenderat ut marken till en förening. 
-Sunnanöbadet ligger i anslutning till Sunnanö camping. 
-Tallparksbadet ligger tätortsnära i ett större friluftsområde.  
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-Vällenbadet ligger nära flera naturreservat. En förening får föreningsbidrag för tillsyn och 
skötsel av badet. 
 
Kommunala bad på arrenderad/annans mark 

-Hammardammen Marken ägs av Bergviks skogs öst AB där kommunen har ett muntligt 
tillstånd för badet. Ideella krafter har tillsyn av badet. 
-Rastsjön. Marken ägs av Bergviks skogs väst AB. Kommunen har nyttjanderättsavtal med 
markägaren. En förening får föreningsbidrag för tillsyn av badet. 
Sunds badplats. Marken ägs av Sunds byalag. Kommunen arrenderar marken och kommunen 
förvaltar badet. 
-Älvsnäs Marken ägs av Yttersby Byasamfällighet. Kommunen arrenderar marken och 
kommunen förvaltar badet. 
-Gräsöbadet Marken ägs av Upplandstiftelsen. Gräsöbadet ligger intill Gräsö camping. 
Upplandstiftelsen har driftansvaret och får ett bidrag från kommunen för detta. 
Servicebyggnaden som finns i anslutning till badet behöver utredas på grund av förändrade 
markägarförhållanden. 
 
Framtida behov 

Kommunens grundläggande behov av bad är mycket väl tillgodosett med nuvarande antal bad 
och ytterligare behov av kommunala bad finns ej. 
Klackskärsbadet, Hammardammen och Aspo 2 bör utvärderas om baden fortsatt ska vara ett 
kommunalt åtagande. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En översyn av samtliga avtalsförhållanden kopplade till baden bör initieras. 
Drift- och underhållsplan behöver tas fram och förankras för samtliga bad. En strategi för 
tillgänglighet bör upprättas utifrån underlaget i Lona-projektet. 
 

Vandringsleder och naturstigar 

Beskrivning-  
I Östhammars kommun finns ett stort antal vandringsleder, långa leder och kortare, i skog och 
längs sjöar och vattendrag och tätortsnära. Några av vandringslederna ligger på kommunalägd 
mark men många av dem ligger på andra markägares fastigheter. Upplandsleden och 
Vikingaleden är den största vandringsleden men det finns också längre och kortare stigar i de 
flesta av de knappt 40 naturreservaten i kommunen. I flera av tätorterna och på landsbygden 
finns dessutom olika stigar och vandringsleder, några sköts av kommunen men många är 
anlagda och förvaltas av ideella krafter.  

 

Befintligt bestånd 

-Upplandsleden i Uppsala län utvecklas och förvaltas av Upplandsstiftelsen och sköts av 
respektive kommun. Upplandsstiftelsen har avtal med markägare som helt kostnadsfritt 
upplåter en del av sin mark. I Östhammars kommun sköts leden av föreningar som får 
föreningsbidrag för sitt arbete.  
-Stadsloppet är en utmärkt motionsslinga i centrala Östhammar på befintliga gator, gång- och 
cykelvägar.  
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-Vikingaleden är en del av pilgrimsleden St Olavs Waterway. Sträckningen följer till stora 
delar Upplandsledens sträckning i kommunen. 
-Vallonstigen Gimo är initierad av en förening.  
-Harvikadammen 6km och Karmdammen 2 km är initierade av en förening och föreningen för 
föreningsbidrag för skötseln.  
-Promenadslinga Grepen-Katrinörarna i Öregrund är en motionsslinga initierad av en förening 
och ligger på kommunens mark. Avtal finns med kommunen. 
-Sjömilen i Öregrund är en motionsslinga initierad av en förening och ligger på kommunens 
mark. Sträckningen är under uppförande. 
-Hälsans stig i Östhammar är en led enligt Riksförbundet HjärtLungs riktlinjer. Kommunen 
har förbundit sig till en stig tillsvidare på befintliga gångstråk. Kommunen har förbundit sig 
att skylta sträckningen samt att producera en karta över sträckningen. Kommunen sköter 
vinterväghållningen.  
 
Framtida behov 

För närvarande planeras inga nya leder. 
 

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

För att säkerställa att avtalen med föreningar omfattar nödvändiga driftsfrågor och tydligt 
markerade områden bör en avtalsöversyn göras. 
 

Smultronställen 
Beskrivning 
 
Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och 
tillgängligt för besökare. Ett Smultronställe i naturen klarar uppsatta kvalitetsmål enligt en 
definierad checklista och har godkänts av styrgruppen. Ett smultronställe ska vara tillgängligt 
för alla och saknar därför inträde. Det finns ett 50-tal smultronställen i länet och fler är på 
gång.  
 
Smultronställen i naturen är ett samarbetsprojekt. Upplandsstiftelsen står tillsammans med 
kommunerna i länet bakom arbetet. Upplandsstiftelsen är samordnare och har huvudansvaret 
för hemsidan. Arbetet styrs genom en styrgrupp med representanter från Upplandsstiftelsen 
och kommunerna.  
 
Upplandstiftelsen ansvarar för hemsida, informationsspridning, skyltställ, stolpar mm. 
Kommunen via Kultur och fritidsförvaltningen bekostar årskostnaden till Upplandsstiftelsen 
för gemensam information och tjänster. Kommunen ansvarar för driften av området. Tekniska 
förvaltningen utför arbetet i enlighet med avtalet för respektive smultronställe. Tekniska 
förvaltningen hyresför Kultur och fritidsförvaltningen kostnaderna i enlighet med 
hyreshandboken från 2020. Vissa smultronställen förvaltas och bekostas av Upplandstiftelsen 
direkt. 
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Genom detta arbete vill vi ge en god service till kommuninvånarna, och därmed bidra till 
högre livskvalitet liksom förbättrad folkhälsa. Samtidigt höjer vi vår egen kompetens vad 
gäller förvaltning av områden och information om dessa.  
 
Information om smultronställen finns genom länk till Upplandsstiftelsen finns på kommunens 
hemsida. 
 
Befintligt bestånd 

I kommunen finns idag 7st smultronställen samt två stycken är på väg att inrättas; Vällen och 
Tallparken. Skötselansvar, ägande och kostnader fördelas olika vilket framgår nedan. 
 

 
Kartbild 1: Kommunens smultronställen 

 

Andersby ängsbackar 

Naturreservat, kommunen äger ej marken. Sköts av Lst/Upplandsstiftelsen.  
 
Gräsö gård  
Naturreservat, kommunen äger marken, skötseln av den mesta marken inom NR ligger på 
Upplandsstiftelsen, delvis på arrendator. Kommunen förvaltar gårdsmiljön med byggnader, 
infobyggnad etc. Skötselplan finns för narturreservatsdelarna som alla behöver förhålla sig 
till. Dessutom finns avtal mellan kommunen, Upplandsstiftelsen och Gräsöfonden som 
reglerar entré och informationsbyggnad. Eftersom detta smultronställe har många olika delar 
och flera involverade i driften bör en tydligare kartläggning och ansvarsfördelning tas fram 
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och förankras. Skötselråd för marken bildades 2018 och Upplandsstiftelsen är 
sammankallande. 
 
Rävsten 

Upplandsstiftelsen är markägare och har ansvar tillsammans med arrendator. Kommunen 
sitter med i anläggningsråd. Kultur och fritidsförvaltningen betalar en årlig ersättning till 
Upplandsstiftelsen för att hålla anläggningen öppen. 
 
Kallerö 

Inom Kallriga naturreservat, ett Natura 2000- område, är kommunen markägare och har avtal 
med Upplandsstiftelsen för vissa delar av skötseln. Andra delar behöver vi se över hur vi vill 
sköta och utveckla området. 
 
Östra Tvärnö 

Ett naturreservat där kommunen inte äger marken. Området förvaltas av Länsstyrelsen och 
Upplandsstiftelsen. 
 
Aspbo Naturreservat 

Ett naturreservat där kommunen äger marken där förvaltningen delas mellan kommunen och 
Upplandsstiftelsen. Skötselråd inrättat 2018 där Upplandsstiftelsen är sammankallande. 
Skötselplan finns för narturreservatsdelarna som alla behöver förhålla sig till. Dessutom finns 
avtal mellan kommunen och Upplandsstiftelsen som reglerar fördelningen av skötseln mellan 
kommunen och Upplandsstiftelsen. 
 
Krutudden 

Smultronstället ligger på kommunal mark och kommunen förvaltar området. 
 

Framtida behov 

Kommunen har inga planer på att föreslå ytterligare smultronställen den närmaste 
femårsperioden. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Inom det kommande året kommer Tallparken  (Hummelfjärden) ett promenadstråk med 
rastplatser och fågelskådningsmöjligheter färdigställas samt Vällen, ett bad och friluftsområde 
med naturstig för barn, kanotled samt närhet till flera naturreservat. Utredning för att 
förtydliga ansvarsförhållanden kring Gräsö gård samt Kallerö behöver initieras. Upprättande 
av driftinstruktioner för smultronställen där kommunen har ett ansvar och därefter förankring 
av dessa i organisationen. 
  
 
 

Elljusspår 

Beskrivning  

I Östhammars kommun finns det sju elljusspår; Östhammar, Öregrund, Alunda, Gimo, 
Österbybruk, Ekeby och Valö. Valö-spåret ligger inte på kommunens mark. Belysningen 
trycks igång vid behov och lyser därefter i ca 45 min. Målsättningen är att spåren ska kunna 
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nyttjas året runt. Tre av spåren ligger på kommunal mark. De flesta spåren har engagerade 
föreningar som aktivt underhåller spåren. Kommunen värdesätter det lokala engagemanget 
som möjliggör så många elljusspår inom kommunen. Ett arbete att byta ut gamla armaturer till 
LED har påbörjats för att sänka elförbrukningen samt byta ut ej godkända armaturer. 
Målsättningen är att samtliga elljusspår på kommunens mark ska vara LED inom de närmaste 
åren. Elen är luftburen mellan belysningsstolparna och efter det senaste årets storm, där 
trädfällor drog med elkablarna, har frågan om nedgrävda eldragningar lyfts och den framtida 
målsättningen är att då ordinarie underhåll utförs ska utvärdering om nedgrävning är möjlig 
hanteras. Armaturerna ägs idag av kommunen och fråga har ställts till Vattenfall om 
elljusspåren kan omfattas av befintlig överenskommelse om belysningsansvar till kommunens 
vägnät.  
  
Befintligt bestånd 

Elljusspåret i Alunda är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark som är föreningsdrivet. 
Vintertid spåras skidspår på golfbanan och inte i elljusspåret. Spåret i Alunda används som 
promenadstråk året runt. Alunda SK har tillsynsansvar. Föreningen felanmäler ljuskällor och 
småröjer. Beläggning är hårdpackat grus och inte bark (som är bättre när det ska skidspåras) 
Ingen parkering finns i anslutning men det går att parkera vid landbadet. Kommunen gör 
större insatser som röjer stormfällda träd, lampbyte mm. 
 
Elljusspåret i Öregrund är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark med 
åretruntperspektiv som är föreningsdrivet. Nyttjanderättsavtal finns med Öregrunds IK som 
ansvarar för förvaltningen av spåret. Föreningen har byggt ut anläggningen för att kunna 
nyttjas för skicross för längdskidor. Föreningen äger byggnader i anslutning till spåret. 
Parkeringsmöjligheter finns vid skolan.. 
 
Elljusspåret i Östhammar är ett ca 2,5km långt spår på kommunens mark med 
åretruntperspektiv som är föreningsdrivet. Det finns framtagna kartor som visar sträckningen. 
Östhammars SK har tillsynsansvar vilket i detta fall innebär att föreningen lägger ut nytt 
spånunderlag, småröjer sly, anmäler trasiga lampor, spårar för skidor vid snö mm. Skriftligt 
avtal med föreningen saknas idag och behöver upprättas för att skapa tydlighet i 
förvaltningsansvaret. Kultur- och fritidsförvaltningen ger föreningen anläggningsstöd och då 
begränsas kommunens möjlighet att inte styra vilka åtgärder som ska utföras rörande 
förvaltningen av spåret. Kommunen gör större insatser som röjer stormfällda träd, lampbyte 
mm. Kommunen köper massor/spån och levererar till spåret som föreningen sprider ut.  
I anslutning till spåret finns en grillplats. 
Byggnad finns som är föreningens finns i starten av spåret (värmestuga). Samt bod som 
Östhammars friidrott har. Parkering finns i anslutning till spåret. Föreningen nyttjar boden i 
anslutning till parkeringsplatsen till förvaring av utrustning för sitt åtagande. 
 
 
Elljusspåret i Gimo är ett ca 2,5km långt spår på både kommunens mark och privat mark med 
åretruntperspektiv. En konstsnöanläggning finns för att skapa en lång säsong med skidspår. 
Spåret är föreningsdrivet. Markupplåtelse finns mellan kommunen och föreningen. 
 
De tre elljusspåren på privat mark är ligger i Österbybruk, Ekeby  samt Valö. Elljusspåret i 
Österbybruk är helt föreningsdrivet och föreningen har ett arrende på annans mark. 

Bilaga 1, KFN § 34/2019 
Sida 14 av 21



 

 
 
Datum Dnr Sid 
2019-05-10 KFN-2019-91 15 (21) 

Tekniska Förvaltningen 
 

 

 

 

Kommunen är inte involverad i driften av detta spår. Ekeby, Valö har elljusspår men beslut 
finns att prioritera elljusspår i serviceorterna så dessa två elljusspår har ett mycket begränsat 
bidrag från kommunen och drivs genom lokalt engagemang. 
 
Framtida behov 

Kommunen har inga planer på att förändra nuvarande antal elljusspår.  
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En översyn av avtalssituationen bör initieras för att säkerställa att underhåll och drift utförs på 
ett ändamålsenligt sätt och att ändamålsenliga avtal upprättas där det saknas.  
 

Ridleder och cykelleder 

Beskrivning 

I kommunen finns många utövare av både ridning och cykling. Många utövare är anslutna till 
föreningar men inte alla. Rida får göras i enlighet med allemansrätten. Det samma gäller för 
cykling. En ridled eller en cykelled är en led som är anpassad för att kunna rida eller cykla på 
utan risk för konflikt med andra verksamheter.  
 

Befintligt bestånd 

Det finns inga allmänna rid- eller cykelleder i kommunen idag.  
 
Framtida behov 

Behovet behöver utredas. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Utredning om kommunen ska tillhandahålla rid och cykelleder, vilken efterfrågan som finns, 
drift om det finns lämpliga platser för detta samt vilka kostnader som är förknippade med 
anläggande.  

 

Natur- och Friluftsområden 

Beskrivning 

I Östhammars kommun finns många områden som används av både bofasta, deltidsboende 
och besökare för naturupplevelser och friluftsliv. Det finns knappt 40 naturreservat i 
kommunen, där många av dem har anläggningar för friluftslivet som stigar, stugor och 
tillgänglighetsåtgärder. Det finns också offentligt tillgängliga områden som ägs och förvaltas 
av Upplandsstiftelsen. Kommunen har också flera områden som används för vandring, 
löpning, hundpromenader, idrott, föreningsliv, bad och liknande. Tillgängliga natur- och 
friluftsområden är en viktig faktor för attraktivitet och utveckling av Östhammars kommun. 
Samtidigt behövs en tydlig strategi för vilka områden kommunen ska utveckla och 
marknadsföra, själv och/eller tillsammans med andra. 
 
De allra flesta delar av Östhammars kommun, oavsett om det är kustmiljö, skog eller det 
öppna landskapet, är präglat av människan. I och med det finns kulturspår och värdefulla 
kulturmiljöer ofta kopplade till våra natur- och friluftsområden. Dessa värden kan stärka 
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varandra men kräver också en samordning för att områdena ska lyftas och utvecklas på rätt 
sätt.   
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En inventering av samtliga friluftsområden enligt Naturvårdsverkets framtagna metod bör 
utföras för att kunna upprätta en friluftspolitisk plan  Det finns även ett stor behov av att 
tydliggöra vad som ska omfattas av Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag. 
Friluftsområden bör objektifieras för att struktur för skötsel ska kunna skapas. En 
friluftspolitisk plan i linje med friluftspolitiska målen (beslutade av regeringen) bör upprättas 
för kommunen. 
 

Bibliotek 

Beskrivning 

I bibliotekslagen 6§ står: ”Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.” Inget sägs explicit om antal 
folkbibliotek, men en rimlig läsning av andra meningen är att en tätort med någorlunda storlek 
(c:a 1000 invånare eller fler) bör kunna erbjuda sina medborgare biblioteksservice. 
Biblioteken används alltmer som mötesplatser. Även om statistik som rör boklån sjunker 
tenderar folkbibliotekens besöksstatistik att gå upp, vilket antyder att bibliotekens fysiska 
format får ett större utrymme i användandet. Biblioteken är också en av det demokratiska 
samhällets sista helt öppna ytor, där alla är välkomna utan krav på motprestation och där 
människor med alla bakgrunder kan mötas. Östhammars kommuns fem tätorter har sin egen 
tydliga identitet. Orterna ligger ingenstans närmare varandra än 1,5 mil. Kommunen har en 
befolkning med högre medelålder än genomsnittet i riket – år 2017 var 26 % äldre än 65 år. 
Det finns boenden för äldre och personer med funktionsvariationer på flera av orterna. Allt 
detta skapar behov av bibliotek på varje ort för att tillfullo efterfölja bibliotekslagen. Där det 
går kan bibliotekslokaler samutnyttjas genom t.ex. integrering med skolbibliotek. Så  har skett 
i två av orterna: Alunda (Olandsskolan) och Österbybruk (Österbyskolan). 
 

 
 
Diagram 2 Kommunala bibliotek, antal/1000 inv. (N09806) Antal bibliotek dividerat med antal 
invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. Med bibliotek avses huvud- och filialbibliotek. 
Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte). Källa: Kungliga biblioteket och SCB. 
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Befintligt bestånd 

Idag finns fem bibliotek i kommunen, ett i varje tätort. Dessa är belägna på följande platser; 
 Alunda: Olandsskolan, Marmavägen 12,  

 Gimo: Gimo bibliotek, Köpmangatan 2,  

 Öregrund: Rådhuset, Rådhusgatan 8,  

 Österbybruk: Österbybruks bibliotek, Herrgårdsvägen 16, 

 Östhammar: Kulturhuset Storbrunn, Klockstapelsgatan 2,  

Utöver biblioteken finns också ett drygt 20-tal bokdepositioner på orter och institutioner som 
behöver biblioteksservice på närmare håll än vad biblioteken kan erbjuda. 
 
Framtida behov 

Bibliotekens verksamhet kommer med största sannolikhet att fortsätta regleras av 
bibliotekslagen även i framtiden. Därtill kommer styrdokument som den nyligen utarbetade 
nationella biblioteksstrategin, samt regionala och kommunala biblioteksplaner. Däri nämns 
inte minst det digitala kunnandet vars vikt för aktivt deltagande i det demokratiska samhället 
betonas alltmer, och i vars spridning biblioteken spelar en central roll. I Östhammars kommun 
med dess höga medelålder på befolkningen går det att se särskilt stora behov av detta, varför 
bibliotekspersonalen nyligen, inom ramen för regeringens satsning Stärkta bibliotek, utökats 
med en tjänst speciellt inriktad på äldre och personer med funktionsvariationer. Givet 
kommunens demografiska utseende är det en förhoppning att detta viktiga arbete kan fortsätta 
även efter satsningens slutdatum 2021. Ett särskilt arbete med digital delaktighet förväntas 
också starta och kunna ge långvariga och synliga effekter på invånarnas demokratiska och 
digitala delaktighet. Biblioteken hoppas på stöd från andra delar av kommunen i dessa 
insatser. Ovanstående innebär att kommunen avser att behålla den nuvarande organisationen i 
de nuvarande lokalerna under den kommande femårsperioden. För att möta den trend som går 
mot utökad användning av lokalerna som mötesplats så kan vissa mindre 
verksamhetsanpassningar komma att bli aktuella under den kommande femårsperioden. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

En utredning av samarbetet mellan skolan och biblioteken i syfte att stärka och utveckla 
nuvarande samarbete bör startas där effektmålet bör vara en utökad service för allmänheten 
och samtidigt ytterligare skapa mervärde för skolans verksamhet.  
 

Ungdomsgård 
Beskrivning 

Målgruppen för ungdomsgårdarna är ungdomar från årskurs 7 till ålder 17 år. Huvudsakligen 
boende på orten, i andra hand från andra orter i kommunen. Verksamheten är inte tänkt för 
ungdomar från andra kommuner. Målgruppen för fritidsgården Brunnen är boende i 
kommunen av alla åldrar, med olika typer av funktionsvariationer. 
De generella öppettiderna är: 
Östhammar – onsdagar 16-21, varannan måndag 16-21, varannan fredag 18-23. 
Österbybruk – måndagar 16-21, varannan torsdag 16-21, varannan fredag 18-23. 
Gimo – tisdagar, onsdagar och torsdagar 16-21. 
Brunnen – tisdagar 17:30-20. 

Bilaga 1, KFN § 34/2019 
Sida 17 av 21



 

 
 
Datum Dnr Sid 
2019-05-10 KFN-2019-91 18 (21) 

Tekniska Förvaltningen 
 

 

 

 

Till hösten 2019 planeras samtliga tider 16-21 ändras till 17-21, för att ge personal mer tid till 
planering och för att optimera de timmar då besökarna är där. Fredagstiderna 18-23 planeras 
att ändras till antingen 18-22 eller 19-23. 
Utöver ordinarie öppettider äger mer tillfälliga aktiviteter rum exempelvis övernattningar, 
utflykter, biobesök mm.  
 

Befintligt bestånd 

Det finns i nuläget 3 ungdomsgårdar samt 1 fritidsgård för personer med funktionsvariationer 
(oavsett ålder). Ungdomsgårdarna finns i Östhammar (kulturhuset Storbrunn), Österbybruk 
(Unkan) och Gimo (externt inhyrd lokal) i nuläget, men diskussioner pågår om utnyttjande av 
befintlig kommunal lokal). Fritidsgården Brunnen, för personer med funktionsvariationer, 
finns i Östhammar (kulturhuset Storbrunn). 
 
Framtida behov 

Det finns såväl önskemål som behov av ungdomsgårdar på fler platser i kommunen, främst 
Alunda. I Alunda har det kommit förslag från ungdomar om att starta en egen ungdomsdriven 
verksamhet i Olandsskolan med stöd från kommunen i form av personal.  
Önskemål finns om att ha fredagsöppet och helgaktiviteter på Gimos ungdomsgård. 
Nuvarande verksamhet bedrivs i en externt inhyrd lokal som inte medger detta. 
Lokalerna i Österbybruk är i behov av renovering.  
 

Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag? 

En utredning om eventuell utökning av ungdomsgårdarna bör initieras som undersöker olika 
finansieringslösningar och även omfattar en ungdomsdriven verksamhet. 
En utredning om lämplig lokalisering av Gimos ungdomsgård pågår för att möjliggöra 
fredagsöppet och helgaktiviteter. En utredning om lämplig lokalisering av Österbybruks 
ungdomsgård bör initieras med anledning av byggnadens renoveringsbehov. 

Fotbollsplaner 

Beskrivning 

En av de största idrotterna avseende medlemmar i Sverige är fotboll. Fotboll spelas på 
barnnivå på planer för två sjumannalag, yngre barn kan även spela fotboll med två 
femmannalag på mindre planer och ungdomar/vuxna spelar på planer med plats för två 
elvamannalag. En fotbollsplan ska vara upp till 90 m bred och upp till 120 m lång. 
Fotbollsplaner för sjumannalag får högst vara 85 m långa och 50 m breda. En plan behöver 
vara uppmärkt med linjer av olika mått enligt regelverket. Linjerna målas regelbundet då de 
nöts bort lätt. I huvudsak består fotbollsplaner av gräs men grus förekommer, då främst som 
träningsplaner under försäsong då man inte vill förstöra marken och gräset under den 
perioden.   
I anslutning till fotbollsplaner behöver servicelokaler finnas för t ex förvaring av 
linjemålningsutrustning och gräsklippare men även för att kunna duscha. Om matcher ska 
spelas på planen så bör omklädningsrum vara uppdelat på tre, två för varje lag samt ett för 
domare.  
 
Befintligt bestånd 
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Det finns fotbollsplaner med tillhörande servicebyggnader spridda över kommunen på 
kommunens mark men även på privat mark. Flertalet fotbollsplaner arrenderas av föreningar. 
Det finns en konstgräsplan som arrenderas av en förening.   
 

Framtida behov 

Då gräsplaner behöver bevattning och vattentillgången är bristfällig i kommunen bör frågan 
om hur många fotbollsplaner som behövs samt deras belägenhet utredas. 
 

Friidrottsanläggningar 

Beskrivning 

Friidrott består av löpning hopp och kast i olika former. Officiella tävlingar sker både 
inomhus och utomhus. 
 
Befintligt bestånd 

Frösåkersvallen i Östhammar är en kommunal fullstor utomhusanläggning som kan användas 
för både friidrott och fotboll.  
 
Marmavallen i Alunda är en mindre utomhusanläggning som drivs av en förening. Föreningen 
har nyttjanderättsavtal för den kommunala marken. 
 
Ingen av kommunens sporthallar är specialanpassade för friidrott vilket gör att 
träningsmöjligheter vintertid förläggs i Uppsala kommuns anläggning. 
 
Framtida behov 

Kommunen ser inga behov av ytterligare utomhusanläggningar. Möjlighet till anpassad lokal 
för friidrottsträning inomhus efterfrågas. 
 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Utredning kring möjlighet och lämplighet att inrätta träningsmöjligheter inomhus anpassade 
för friidrott bör initieras. 

Småbåtshamnar 

Beskrivning 

Kommunen har flera småbåtshamnar. Några har iläggningsramper som möjliggör iläggning 
av båt för dagsturer. Båtlivet är ett viktigt inslag för kommunen. Huvuddelen av områdena är 
utarrenderade till båtklubbar som förvaltar området och hanterar båtplatsavtalen.  
 
Befintligt bestånd 

Hargshamns småbåtshamn ligger till stora delar på är en samfällighetsfastighet som 
kommunen inte äger. Kommunen har avtal med samfälligheten och med båtklubben. E n 
översyn av avtalsförhållandena bör initieras.  
Östhammars småbåtshamn är utarrenderad och arrendatorn har förvaltningsansvaret för 
området.  
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Öregrund består av flera olika områden som arrenderas ut till en arrendator; Öregrund, 
Katrinörarna samt Furuskär. 
Kallerö småbåtshamn ansvarar och förvaltar kommunen. Bryggorna är i dåligt skick och stora 
skador finns efter vintern. Bryggan rymmer ca 14 platser som nyttjas av personer som har 
muntliga tillstånd. Skriftliga båtplatsavtal med en avgift saknas. En grusad iläggningsramp 
finns som behöver underhållas.  
 
Framtida behov 

Kommunen har inga planer på att förändra nuvarande antal småbåtshamnar. 
 
Kommande åtgärder, projekt och utredningsuppdrag 

Utredning för att pröva möjligheterna att konvertera Kallerö till en gästhamn med swisch-
betalningslösning bör initieras.   
 
 

Föreningar som disponerar kommunala lokaler 

Kommunen äger flera byggnader och lokaler som disponeras exklusivt av olika typer av 
föreningar. Dessa upplåtelser är många gånger muntliga och andra otydliga. En översyn av 
avtalssituationen samt utvärdering om föreningarna skulle kunna boka tider via 
bokningssystemet bör initieras. 
 

Kulturmiljöer och bygdegårdar 

Beskrivning 

I Östhammars kommun finns ett rikt och varierat bestånd av olika kulturmiljövärden: 
välbevarade trästäder med medeltida anor, småbrutna odlingslandskap, rika 
fornlämningsområden och järnhanteringens omfattande kulturarv i form av bruksmiljöer och 
gruvor.   
Kommunen äger många olika fastigheter med kulturmiljövärden av varierande dignitet. Flera 
av dessa fastigheter saknar hyresgäster och/eller tydlig verksamhetsinriktning. 
Idag saknas ställningstagande från kommunen sida, dels i hur vi ska prioritera 
kulturmiljövärden ur plan-, bygg- och exploateringssynpunkt, dels hur kommunens egna 
fastighetsinnehav ska förvaltas ur ett kulturmiljöperspektiv. Kommunen saknar även en tydlig 
ansvarsfördelning mellan berörda nämnder och förvaltningar i kulturmiljöfrågan. 
Östhammars kommuns översiktsplan fastställer att ett kulturmiljöprogram behöver tas fram 
för att definiera kommunens ställningstaganden kring kulturmiljöerna. Det befintliga 
planeringsunderlaget för kulturmiljöer i Östhammars kommun, Jord och järn är 20 år gammalt 
och behöver uppdateras. I samband med framtagandet av ett kulturmiljöprogram skulle det 
finnas anledning att särskilt titta på kommunens innehav av skyddsvärda kulturmiljöer som ett 
underlag till beslut kring hur dessa ska prioriteras avseende bevarande och utveckling. Roll- 
och ansvarsfördelning i kulturmiljöarbetet mellan kommunens berörda nämnder och 
förvaltningar behöver också tydliggöras.  
 

Bilaga 1, KFN § 34/2019 
Sida 20 av 21



 

 
 
Datum Dnr Sid 
2019-05-10 KFN-2019-91 21 (21) 

Tekniska Förvaltningen 
 

 

 

 

Mindre utomhusanläggningar 

Beskrivning 

I kommunen finns ett stort antal mindre utomhusanläggningar såsom boulebanor, 
spontanidrottsplatser, hinderbana, minigolf, utegym mm. De drivs ofta av föreningar och är 
belägna på både privat mark och kommunens mark. En genomlysning av dessa 
uteanläggningar behöver utföras för att dels skapa ekonomiska objekt, avtalen med 
föreningarna samt upprätta tydligare driftinstruktioner om kommunen förvaltar objektet. I 
linje med riksidrottsförbundets strategi 2025, bland annat ”ny syn på träning och tävling” och 
”livslångt idrottande”, behöver kommunen ta fram en strategi för framtida utveckling av 
anläggningar samt vilka befintliga anläggningar som kommunen prioriterar. 
 

Campingplatser 

Beskrivning 

Kommunens campingplatser; Klackskärs camping, Sunnanö camping, Gräsö camping, 
Hargshamns camping, Räfstens stugby, Simbadets camping i Österbybruk samt Aspbo 
naturreservat har olika typer av markupplåtelser och arrendatorer. Det strategiska ansvaret för 
campingplatser har förtydligats under 2019 och ligger på Tekniska förvaltningen. Därmed 
omfattas inte objekten av Kultur och fritidsförvaltningens ansvar. 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Den stora variationen av anläggningar och lokaler som används för att tillgodose Kultur och 
fritidsförvaltningen verksamheter och uppdrag gör att hyresunderlaget, som består av 
självkostnaderna enligt Hyreshandboken, behöver analyseras för varje enskilt objekt. Flera av 
anläggningarna är idag inte egna objekt i ekonomisk redovisningsmening vilket gör att 
nuvarande kostnader inte kan brytas ner och kopplas till varje enskild anläggning på ett enkelt 
sätt. Driftinstruktioner är underframtagande för varje objekt vilket i förlängningen leder till att 
kostnaderna blir mer förutsägbara och tydliggör på vilket sätt ett objekt ska skötas för att 
funktionen ska bibehållas och uppfattas som en tillgång för kommunen och för 
kommuninvånarna. Arbetet med att ta fram hyresunderlaget i enlighet med Hyreshandboken 
kommer att fortgå under hela 2019. 
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Nya uthyrningstider och -priser Storbrunn 
 
Biosalong: 
Tid   Avgiftsgrupp 1  Avgiftsgrupp 2  Avgiftsgrupp3  
Heldag 08.00-17.00 600 kr   1 200 kr   4 500 kr  
För- eller eftermiddag 300 kr    600 kr    2 400 kr  
vardag kväll 17-22 300 kr    600 kr   2 400 kr   
  
Tid utöver dessa blocktider  + 125 kr/tim    + 245 kr/tim   +610 kr/tim  
 
Helg: 
4 timmar  600 kr   1000 kr  2 400 kr 
8 timmar mellan 10-22  1 200 kr   1 800 kr   4 500 kr  
tid utöver 8 timmar  +185 kr/tim   +305 kr/tim   +610 kr/tim 
(högst 2 tim)  
 
Tekniker eller teknisk hjälp behovsprövas och kostnader för teknik och tekniker kan tillkomma. 
 
 
Stora Ateljén   
Heldag 08.00-17.00 Kostnadsfritt  Kostnadsfritt  1 500 kr  
För- eller eftermiddag Kostnadsfritt  Kostnadsfritt  850 kr 
 
Lilla Ateljén 
Heldag 08.00-17.00 Kostnadsfritt  Kostnadsfritt  750 kr 
För- eller eftermiddag Kostnadsfritt  Kostnadsfritt  425 kr 
 
Kategori 1 är :   
lägsta taxan, för kommunens elever (elevuppspel, Kulturskolan etc). 
 
kategori 2 är. 
Kommunens föreningar, studieförbund, enskilda samt kommunens förvaltningar och verksamheter. 
 
kategori 3 är 
Övriga såsom företag och myndigheter. 
 
 
 
Möjlighet att hyra Foajé/tidskriftsrum tas bort. 
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