
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-09-19  1 (22) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

Plats och tid Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön, 2019-09-19 kl. 13.00–14.53 

 
Beslutande Jonas Lennström (S)  

Sara Andersson (S) 

Anna Frisk (S)  

Lisa Landberg (C)  

Maria Nyström (KD)  

Sirlis Persson (SD)  

Håkan Sjöblom (SD) (närvarar endast under beslut) 

Övriga deltagande Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

Kommunsekreterare Rebecka Modin 

 

 
Utses att justera Maria Nyström (KD) 
Justeringens plats och tid Kulturhuset Storbrunn 2019-09-24 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 43-59 

 Rebecka Modin  

 Ordförande 

 

  

 Jonas Lennström  

 Justerande 

 

 

 

 Maria Nyström (KD)  
   

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kultur- och fritidsnämnd 

 
Sammanträdesdatum 2019-09-19 
Datum för anslags uppsättande 2019-09-25 

Anslags nedtagande 2019-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Kulturhuset Storbrunn, Kultur- och fritidsförvaltningen 

  
Underskrift   

 Rebecka Modin  

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-09-19  2 (22) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

 

 

§ 43. Information från kultur- och fritidsförvaltningen ........................................ 3 

§ 44. Uppföljning av intern kontroll ..................................................................... 5 

§ 45. Budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 ...................................................... 6 

§ 46. Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden .............................................. 7 

§ 47. Hyror och avgifter 2020 ............................................................................... 8 

§ 48. Avveckling av kommunal småbåtshamn Kallerö ........................................ 9 

§ 49. Information om uppdrag att utreda premiering av föreningar som certifieras enligt 

High Five – Trygg idrott för alla ....................................................................... 10 

§ 50. Information om uppdrag att utreda vilka överenskommelser och avtal som finns 

avseende hyror för Sven Persson-hallen ........................................................... 11 

§ 51. Information om uppdrag för att lösa lokalbehov för föreningar vecka 13 år 2019

  .................................................................................................................... 12 

§ 52. Information om uppdrag att utreda hyreskostnaderna för Gimo simhall ... 13 

§ 53. Information om uppdrag angående föreningsbidrag idrott/fritid ............... 14 

§ 54. Information om uppdrag att utreda möjlighet till satsning på 70+ ............ 16 

§ 55. Information om uppdrag att ge kommunen underlag för lokalbehov för föreningslivet 

i Östhammars tätort ........................................................................................... 17 

§ 56. Information om uppdrag att arrangera tillfällig biovisning under sommaren18 

§ 57. Utbildning inom Glokala Sverige – Agenda 2030 och en hållbar kommun19 

§ 58. Anmälningsärenden.................................................................................... 21 

§ 59. Delegationsbeslut ....................................................................................... 22 

 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-09-19  3 (22) 

Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-11 

§ 43. Information från kultur- och fritidsförvaltningen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Utbildningsdag med fokus på budget och terminsavslutningslunch genomförs i samband med 

sammanträdet 2019-12-05.  

Ärendebeskrivning 

Information från förvaltningschef vid arbetsutskottets sammanträde:  

Till nämndens sammanträde kommer en information om ansvars-/uppgiftsfördelning mellan 

politik och verksamhet samt visning av information man kan hitta på intranätet ges. 

Förslagsvis sker en fördjupad information om budget i samband med ett utbildningspass och 

lunch vid terminsavslutning.  

Information om: 

 Pågående diskussioner med hockeyföreningar om användning av ishallarna för att få 

effektiv användning av dessa och kunna ge längre träningssäsong  

 Nämnden har strategiskt ansvar för kulturarvsbedömda fastigheter, vilket varit något 

otydligt i reglementet. Förvaltningen behöver förstärka sitt arbete på området för att 

sköta de strategiska delarna. Tekniska förvaltningen är fortfarande fastighetsägare.  

 Förvaltningen kommer få ett större ansvar för Österbybruks herrgårdsområde.  

 Det är hög arbetsbelastning på delar av förvaltningen.  

 Budgetuppföljning per 2019-08-31.  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning kultur- och fritidsförvaltningen per 2019-08-31 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar, utöver den information som gavs på 

arbetsutskottet, om: 
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 förändringar i organisationen kring anläggningsfrågor på förvaltningen  

 mobil ungdomsgård har fungerat bra under sommaren 

 arbete med trygghetsfrågor bland ungdomar 

 test med öppet på biblioteket på helgerna  

Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om granskning som revisionen genomför av 

nämndens verksamhet.  
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    Dnr KFN-2019-10 

§ 44. Uppföljning av intern kontroll 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen.  

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av intern kontroll. Slutlig uppföljning presenteras efter årets slut.  

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan - uppföljning 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden antog intern kontrollplan 2019-02-07, § 8. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-19 

§ 45. Budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer preliminär budget för 2020 och flerårsplan 2021-2023. 

(Bilaga 1) 

Ärendebeskrivning 

Budget med verksamhetsplan för nämndens område. Budgeten blir en del av Östhammars 

kommuns budget som fastställs av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

 Budget, förslag 

Ärendets behandling  

Nämnden har antagit mål för 2020 vid sammanträdet 2019-06-13, § 39. 

Beslutet skickas till 

Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2018-94 

§ 46. Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden fastställer delårsrapport för 2019. (Bilaga 2) 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport till och med augusti 2019.  

Nämndens handling utför underlag för Östhammars kommuns delårsrapport.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, förslag 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 
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    Dnr KFN-2019-138 

§ 47. Hyror och avgifter 2020  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden antar ”Hyror och avgifter 2020”. (Bilaga 3) 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de 

anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till 

evenemang. 

Enligt nämndsbeslut 2018 ska gym-priserna kommande år index-regleras och förvaltningen 

fick i uppdrag att inarbeta hyra för Storbrunn i Hyror och avgifter 2020. 

Beslutsunderlag 

 Hyror och avgifter 2020 förslag 

 Hyror och avgifter 2019 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsförvaltningen 

 Webbredaktionen 
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    Dnr KFN-2019-126 

§ 48. Avveckling av kommunal småbåtshamn Kallerö  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att småbåtshamnen, Kallerö i kommunal regi avvecklas.  

Kultur- och fritidsnämnden ser behov av ökad tillgänglighet till fiske och övrigt friluftsliv i 

Kalleröområdet. Därför föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen att ge tekniska 

förvaltningen i uppdrag att utreda förbättring av iläggningsrampen och parkeringsmöjligheter. 

Ärendebeskrivning 

Kallerö har under lång tid drivits av kommunen som småskalig småbåtshamn. År 2018 fanns 

39 platser, 22 säsongsnyttjare, vid två bryggor. På grund av bryggornas skick kunde inte alla 

platser användas. Vid besiktning av tekniska förvaltningen efter vintern 2018-2019 

konstaterades att ena bryggan var i så dåligt skick att den togs bort. Kultur- och fritids-

förvaltningen kontaktade samtliga registrerade för båtplats och lyckades placera dem med 

fortsatt intresse vid kvarvarande brygga. 

Befintlig brygga är även den i dåligt skick och investeringsmedel för nya bryggor är i nuläget 

inte prioriterat. 

Kultur- och fritidsnämnden har strategiskt ansvar för rörligt friluftsliv och småbåtshamnar för 

fritidsbåtar. Samtliga småbåtshamnar i kommunen förutom Kallerö drivs av föreningar eller 

näringsidkare. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 

 Tekniska förvaltningen  

 Kultur- och fritidsförvaltningen   
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    Dnr KFN-2018-70 

§ 49. Information om uppdrag att utreda premiering av 

föreningar som certifieras enligt High Five – Trygg idrott för alla 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning, lägesrapport av uppdrag 

Bakgrund, information till nämnd 2018-12-06: Kultur- och fritidsförvaltningen har anslutit sig 

till High Five – Trygg idrott för alla. 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. 

Uppdrag: 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. 

Lägesrapport: Förvaltningen hade en utvärderingsträff med Upplands Idrottsförbund före 

sommaren där förbundets barn- och ungdomsspecialist föreslog att vi ska ta fram förslag på 

en åtgärdstrappa om förening eller enskilda ledare missköter sig. Man kan då se High Five-

utbildningen som en möjlighet för föreningarna att få en kostnadsfri utbildning och hjälp att 

skapa handlingsplan hur man ska hantera problem. Förvaltningen kommer att träffa Upplands 

Idrottsförbund 2019-09-10, då målsättningen är att ta fram förslag till nämnden. Konceptet 

ligger i linje med Riksidrottsmötets beslut i våras om att kraftfullt motverka missförhållanden 

inom idrotten och vi har möjlighet bli första kommun i regionen som inför konsekvenser för 

föreningar som inte förhåller sig till idrottens och samhällets värderingar. 

Ärendets behandling 

Nämnden fick information om att förvaltningen arbetar med High Five – Trygg idrott för alla 

2018-12-06, § 71, och gav då uppdraget.  
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    Dnr KFN-2018-86 

§ 50. Information om uppdrag att utreda vilka 

överenskommelser och avtal som finns avseende hyror för Sven 

Persson-hallen 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund: Bridgespelare i Öregrund menar att det finns en överenskommelse om lokalhyra. 

Nämnden beslutade att bridgespelarna får hyra Sven Persson-hallen för 5 kronor/spelare till 

och med 2018-12-31. 

Uppdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda vad överenskommelser och 

avtal fastställer avseende hyror för Sven Persson-hallen. 

Lägesrapport: Förvaltningen har inte lyckats lösa denna juridiska tvistefråga. Hyressättning 

finns enligt nämndens prislista. Bridgespelarna hävdar att överenskommelse gjordes när Sven 

Persson donerade pengar till kommunen för hallen att de skulle betala 5 kr per person och 

tillfälle. Eftersom den taxan betalats tidigare hävdar de att den gamla muntliga 

överenskommelsen gäller. Förhoppningen är att hitta sätt att lösa tvisten genom satsningen på 

70+ i kommande föreningsbidragsnormer alternativt försöka flytta bridgespelarna till t.ex. 

Biblioteket i Öregrund. En liten framgång är att vi lyckats få kontaktpersonen att inse att de 

behöver bilda en förening med organisationsnummer för att fakturering ska kunna ske på ett 

acceptabelt sätt för kommunen. 

Ärendets behandling 

Nämnden behandlade en skrivelse från bridgespelarna 2018-09-13, § 56, och gav då 

uppdraget.  
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    Dnr KFN-2018-90 

§ 51. Information om uppdrag för att lösa lokalbehov för 

föreningar vecka 13 år 2019  

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Ärendet avslutas.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund: Både Kulturskolan och innebandyklubben ville använda Frösåkershallen en 

specifik vecka. 

Uppdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med barn- och 

utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen hitta en alternativ plats för någon av 

verksamheterna vecka 13. Syftet är att hitta en bra lösning för både innebandyn och 

kulturskolan. 

Lägesrapport: Som provprojekt arrangerades Kulturskolans aktivitet i Östhammars ishall 

2019 och IBK (innebandyklubb) Östhammar kunde därmed använda sina bokade träningstider 

i Frösåkershallen. Ishallen fungerar bra som evenemangsarena, men kostnaden för att skynda 

på issmältning och få acceptabel temperatur i anläggningen blir hög. Vid avstämningsmöte i 

början av sommaren kom vi överens att Kulturskolan flyttar fram sin vecka 2020 till senare 

vår då de inte konkurrerar med innebandy eller annan inomhusidrott i Frösåkershallen. 

Ärendets behandling 

Nämnden behandlade en framställan om lokaler för IBK Östhammar 2018-09-30, § 55 och 

gav då uppdraget.  
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    Dnr KFN-2018-95 

§ 52. Information om uppdrag att utreda hyreskostnaderna för 

Gimo simhall 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. Ärendet avslutas. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund: Prissättningen för Gimo simhall ändrades efter renovering, bland annat fick en 

pensionärsföreningen inte längre hyra hela simhallen för 140 kr per timme. Nämnden 

beslutade att pensionärsföreningarna får hyra Gimo simhall för den gamla hyran 40 kr/timme 

för hela anläggningen till och med 2018-12-31. 

Uppdraget: Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda hyreskostnaderna för 

Gimo simhall. 

Lägesrapport: Sedan återöppnande av Gimo simhall har vi i nämndens prislista infört 

möjlighet för föreningar att hyra träningstid per bana. Detta ligger i linje med andra 

kommuners prissättning för simhallar. Vi har även en lägre badavgift för pensionärer. Vi kan 

inte särbehandla förening och ge möjlighet att hyra hela anläggningen till starkt 

subventionerat pris och föreslår att hålla fast vid den prissättning som även ligger som förslag 

i nya prislistan.  

Ärendets behandling 

Nämnden behandlade en framställan om överenskommelse om lokalhyra för pensionärer i 

Gimo simhall 2018-09-13, § 57, och gav då uppdraget.  
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    Dnr KFN-2018-125, KFN-2019-50 

§ 53. Information om uppdrag angående föreningsbidrag 

idrott/fritid 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga kommunens olika stöd 

till idrotter och föreningar för att belysa fördelningen mellan pojkar och flickor och olika 

åldersgrupper.  

Uppdraget ska redovisas som ett underlag i samband med fastställande av bidragsnormerna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltingen har fått två liknande uppdrag: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå: 

 Ett flexibelt anläggningsstöd med tydliga verksamhetskrav förprioriterade målgrupper. 

 Värdet av hyressubvention förtydligas. 

 Förändring av kommunens aktivitetsstöd till att gälla 7 – 20 år och 70 år och äldre. 

 Vilka andra typer av bidrag det kan finnas behov av. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med utveckling av föreningsbidraget med 

fokus på verksamhet och anläggningsstöd. 

Lägesrapport: Förvaltningen arbetar med nya bidragsnormer enligt uppdraget. Presenteras vid 

föreningsdialoger på våra fem serviceorter under september-oktober och presenteras som 

förslag vid nästa arbetsutskott. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott fick information om förvaltningens övergripande 

förslag kring föreningsbidrag för idrott och fritid 2018-11-22, § 61, och gav då uppdrag 1.  

Nämnden tog del av sammanställning av årets föreningsbidrag 2019-04-11, § 20 och gav då 

uppdrag 2.  
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till  

 Kultur- och fritidschef Elin Dahm 

 Utvecklingsledare Peter Jansson  
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-46 

§ 54. Information om uppdrag att utreda möjlighet till satsning 

på 70+ 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet till 

någon form av speciell satsning riktad mot gruppen 70+ i kommunens gym. Förvaltningen får 

även i uppdrag att fortsätta dialogen med pensionärsföreningar inom ramen för kommande 

satsningar för äldre från nämnden och Upplands Idrottsförbund. 

Lägesrapport: Uppdraget kommer att hanteras i nya nätverket för hälsoutvecklingsfrågor 

under hösten tillsammans med Upplands Idrottsförbunds projekt ”Rörelseglädje för alla hela 

livet”. Ett förslag presenteras vid nästa arbetsutskott. 

Ärendets behandling 

Nämnden gav uppdraget i samband med att nämnden svarade på en skrivelse om motion för 

äldre 2019-04-11, § 23. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-51 

§ 55. Information om uppdrag att ge kommunen underlag för 

lokalbehov för föreningslivet i Östhammars tätort 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

En diskussionsgrupp som ska samla föreningar i tätorten och berörda förtroendevalda och 

tjänstemän inom kommunen arbetar med behovet av lokaler för föreningslivet.  

Uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden ger diskussionsgruppen i uppdrag ge kommunen 

underlag för lokalbehov för föreningslivet i Östhammars tätort. 

Lägesrapport: 

 Förslag på ny detaljplan ligger för samråd.  

 Anläggningsfrågan är en av agendapunkterna vid föreningsdialoger i september-

oktober.  

 Statistik över aktiva utövare ålder och kön i olika föreningar och verksamheter tas 

fram av förvaltningen.  

 Resultat av enkät är sammanställd. 

Ärendets behandling 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om uppdraget KFN 2019-04-11, § 25.  

En lägesrapport har lämnats till nämnden 2019-06-13. § 35. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm föredrar ärendet.  

Ordförande Jonas Lennström (S) informerar om det pågående detaljplanearbetet.  
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2019-119 

§ 56. Information om uppdrag att arrangera tillfällig biovisning 

under sommaren 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Uppdrag: Arrangera tillfällig biovisning under sommaren. 

Lägesrapport: En förfrågan gick ut men ingen leverantör var intresserad av att driva bio under 

sommaren även om det var hyresfritt. Upphandlingsprocess är påbörjad.  

Ärendets behandling 

Nämnden behandlade ärende om biovisningar på Storbrunn i Östhammar 2019-06-13, § 42 

och gav då uppdraget.   

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kultur- och fritidschef Elin Dahm informerar även om pågående arbete med upphandling. 
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Kultur- och fritidsnämnd 

 

    Dnr KFN-2018-139 

§ 57. Utbildning inom Glokala Sverige – Agenda 2030 och en 

hållbar kommun 

Beslut 

Nämnden beslutar att delta med samtliga ledamöter och ersättare i utbildningen inom 

projektet Glokala Sverige för att kompetensutveckla sig inom hållbar utveckling, som en del i 

Östhammars kommun inriktningsmål En hållbar kommun samt för att kunna göra kopplingar 

mellan detta mål och Agenda 2030-målen. Utbildningen hålls i Storbrunn tisdag 2019-11-05 

kl. 13.30-15.30 av SKL och Svenska FN-förbundet. 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut § 55 vid sammanträde 2019-03-05 har Östhammars 

kommun beslutat att ingå i projektet Glokala Sverige tillsammans med ett 90-tal andra 

kommuner i Sverige och att politiker och tjänstemän från samtliga nämnder och förvaltningar 

ska delta i arbetet. Deltagandet ska kopplas samman med pågående hållbarhetsarbete och 

Östhammars kommuns inriktningsmål; En hållbar kommun.  

Glokala Sverige ska stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet 

med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete 

mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår 

under tre år och finansieras av Sida. Deltagandet i projektet gäller till och med december 

2020. 

Ett av Östhammars kommuns inriktningsmål är En hållbar kommun, och vi arbetar redan idag 

med flera aspekter av hållbarhetsfrågorna. Det finns en tydlig koppling till de 17 Agenda 

2030-målen som omfattar både social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. 

I projektdeltagandet ingår en utbildning för politiker och högra tjänstemän. För Östhammars 

kommun kommer denna utbildning äga rum tisdag 2019-11-05. Tjänstemän/chefer deltar i 

utbildning under förmiddagen kl. 9-12. För politiker från samtliga nämnder erbjuds 

deltagande kl. 13.30-15.30 på Storbrunn. Utbildningen samordnas i tid med referensgruppen 

inom Östhammars kommuns slutförvarsorganisation som håller möte kl. 16 samma dag. Detta 
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för att effektivisera och minska tidsförluster för de politiker som deltar i både utbildning och 

möte. 

Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-04-05 

 SKL om Agenda 2030: https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.html  

 Arbetsbok för utbildningen (delas ut i pappersformat till deltagarna): https://fn.se/wp-

content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-

web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_s

ource=apsis-anp-3  

Ärendets behandling 

Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet om deltagande i projektet Glokala 

Sverige och därmed deltagande i utbildningen 2019-04-05, § 55. Respektive nämnd fattar 

beslut om vilka ledamöter som ska delta. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen kommunstyrelsen@osthammar.se senast 2019-10-24 

Ledamöter och ersättare i nämnden får inbjudan separat 

  

https://skl.se/tjanster/omskl/agenda2030.19225.html
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
mailto:kommunstyrelsen@osthammar.se
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    Dnr KFN-2019-40 

§ 58. Anmälningsärenden 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningsärenden.  

Beslutsunderlag 

Följande anmälningsärenden ligger i arbetsrummet:  

a) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2019: Budgetuppföljning 

för kommunen till och med maj 2019 

b) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 224/2019: Budget 2020 och flerårsplan, 

ramförslag 

c) Kommunbidrag till studieförbunden i Östhammars kommun 2019 

d) Polisanmälan angående stöld i Gimo fritidsgård 

e) Överenskommelse om särskilt organisationsstöd med RF-SISU Uppland 
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    Dnr KFN-2019-88 

§ 59.  Delegationsbeslut 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 

Beslut Beslutsfattare Beslutsdatum Diarienummer 

Beslut om bidrag till förening Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-05-27 KFN-2019-52 

Beslut om bidrag till förening Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-05-27 KFN-2019-87 

Beslut om bidrag till förening Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-05-27 KFN-2019-94 

Beslut om bidrag till förening Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-05-27 KFN-2019-95 

Beslut om bidrag till förening Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-05-27 KFN-2019-103 

Beslut om projektbidrag Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-06-27 KFN-2019-122 

Beslut om projektbidrag Kultur- och fritidschef 

Elin Dahm 

2019-09-04 KFN-2019-144 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum. 

 


