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Dnr 00082-2021

Medborgarförslag - Tillåt hundar i skidspåret i Odensala
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att utöka
möjligheten till skidåkning med hund för de på östra sidan av Östersund genom att tillåta
skidåkning med hund i elljusspåret i Odensala.
Elljusspåret i Odensala, delen på nedsidan av bussgatan, mäter dryga 2 km och är enligt
förslagsställaren ett perfekt avgränsat område för skidåkning med hund. I
bostadsområdena runt skidspåret (Odensala och Torvalla) bor många med hund och enligt
förslagsställaren vore det fint med ett spår för de i den östra delen av stan. Närmaste spår
är annars Rannåsens och Torråsens spårområden. Tack vare bussgatan finns ett tydligt
stopp för var hund skulle vara tillåtet, enligt förslagsställaren.
Medborgarförslaget har fått totalt 40 st underskrifter under perioden
2021-01-07 – 2021-02-20.
Kommunfullmäktige har 2021-04-29 uppdragit till Kultur- och fritidsnämnden att fatta
beslut i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
2. Skidåkning med hund tillåts även i anslutningsspåren från nedre Odensala upp via
Småbodarna och Per Isakssonsvallen till Spikbodarnas skidområde.
3. Skidåkning med hund tillåts även i Spikbodarnas samtliga tre skidspår (rött, gult samt
svart skidspår) och Spikbodarnas elljusspår.
4. De nya bestämmelserna börjar gälla från och med skidsäsongen 2021/2022.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden bifaller medborgarförslaget.
2. Skidåkning med hund tillåts även i anslutningsspåren från nedre Odensala upp via
Småbodarna och Per Isakssonsvallen till Spikbodarnas skidområde.
3. Skidåkning med hund tillåts även i Spikbodarnas samtliga tre skidspår (rött, gult samt
svart skidspår) och Spikbodarnas elljusspår.
4. De nya bestämmelserna börjar gälla från och med skidsäsongen 2021/2022.
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Yrkanden
Lena Svegare (S):
Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Vi tycker att det räcker med det hundspår som redan finns. I hundspåret är alla, både
skidåkare och hundekipage medvetna om att både skidåkare och hundar förekommer.
Man är således beredd att passera och bli passerad på ett säkert sätt. Det finns många
distanser att välja på, från 5 km upp till och med 19 km. Vid hundspårets start intill
snöhögarna nedanför skidstadion finns också parkeringar.
Per Lundgren (C):
Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Per Lundgrens yrkande mot Lena Svegares yrkande, och finner att
nämnden bifaller Per Lundgrens yrkande.

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-26
Medborgarförslag - Tillåt hundar i skidspåret i Odensala
Beslut KF 2021-04-29 § 112 Medborgarförslag - Tillåt hundar i skidspåret i
Odensala

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•

Kim Svensson, förslagsställare
Kommunstyrelsen
Maj Eriksson, tf förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen
Joakim Halvarsson, enhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen
Fredrik Lindberg, handläggare Kultur- och fritidsförvaltningen

Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se

Sida
6(26)

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-10

§ 112

Sida
7(26)

Dnr 00115-2021

Yttrande - Motion - En flourfri skidsäsong
En motion har remitterats för yttrande till Kultur- och fritidsförvaltningen inför slutligt
beslut i Kommunfullmäktige. Motionen föreslår en flourfri skidsäsong i kommunens
skidspår samt en digital kommunikationskampanj och dialog med olika skidklubbar för att
informera om PFAS och dess negativa konsekvenser för miljön och hälsan.
Motionen föreslår också att kommunen aktivt jobbar för ett förbud mot användningen av
fluorvallor i kommunens egna skidspår.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande.

Underlag för beslut
•
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-26
Yttrande - Motion - En flourfri skidsäsong
Motion - En flourfri skidsäsong
Beslut KF 2021-06-21 § 177

Beslutet skickas till
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Maj Eriksson, tf förvaltningschef
Joakim Halvarsson, enhetschef
Fredrik Lindberg, utredare/handläggare
Helena Albinsson, huvudhandläggare kommunledningsförvaltningen
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Dnr 00116-2021

Yttrande - Motion - Kontroll av verksamhet Ibn Rushd
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp föreslår i en motion den 25 maj 2021 att kulturoch fritidsnämnden får i uppdrag att genomföra en kontroll av studieförbundet Ibn Rushd
verksamhet och genomföra en granskning av om och hur kommunala medel används i
verksamheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat studieförbundet och bilagt ett yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden antar kultur- och fritidsförvaltningen förslag till yttrande.

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-10-14
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2021-10-14
Motion från Sverigedemokraterna till Kommunfullmäktige, 2021-06-24

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunstyrelsen
Lena Byström, kultur- och fritidsförvaltningen
Huvudhandläggare Helena Albinsson
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Dnr 00055-2021

Utredning - Verksamhet i Exercishallen samt förslag till
taxa
Kommunstyrelsen tog i augusti 2019 beslut om att förvärva Exercishallen på Stadsdel
Norr med syfte att stärka möjligheterna till ett större kulturutbud i Östersunds kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24 §129 att Exercishallen ska utvecklas som en
kulturarena med hög kvalité och ett brett utbud av kulturaktiviteter i samverkan med
övriga kulturaktörer i staden och länet. Vid samma möte beslutades ge kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att göra en fördjupad verksamhets- och fastighetsutredning
kopplad till Exercishallen. Kultur- och fritidsnämnden fick också i uppgift att
korttidsuthyra hela/delar av Exercishallen för kulturverksamhet.
Därför måste taxor för denna uthyrning beslutas.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för uthyrning av
exercishallen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för uthyrning av
exercishallen.

Yrkanden
Eva Marcusdotter (S):
Ärendet återremitteras till förvaltningen för att vi anser att hyresnivåerna för
kulturföreningar och kulturarrangemang behöver vara lägre än vad som nu föreslås.
Per Lundgren (C):
Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Per Lundgrens yrkande mot Eva Marcusdotters yrkande, och finner att
nämnden bifaller Per Lundgrens yrkande.

Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-10

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-10-13
Underlag inför beslut om taxa för Exercishallen
Taxa Exercishallen

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Föreningsservice
Lena Byström, kultur- och fritidsförvaltningen
Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom
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Dnr 00135-2021

Ansökan från föreningen Undantaget om att omfattas av
kulturtaxa
Kultur- och fritidsnämnden tillämpar en särskild prislista, den så kallade kulturtaxan, för
kulturföreningar med flera som nyttjar Storsjöteatern.
Föreningen Undantaget har kommit in med en ansökan att som kulturförening få omfattas
av kulturtaxa vid förhyrning av lokaler i Storsjöteatern

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Föreningen Undantaget ska omfattas av kulturtaxa vid förhyrning av lokaler i
Storsjöteatern.

Förvaltningens förslag till beslut
Föreningen Undantaget ska omfattas av kulturtaxa vid förhyrning av lokaler i
Storsjöteatern.

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-19
Ansökan från föreningen Undantaget
Kulturtaxa, 2021-10-19

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Föreningen Undantaget - info@undantaget.org
Gamla Teatern i Östersund AB, camilla@gamlateatern.se
Lena Byström, kultur- och fritidsförvaltningen
Föreningsservice
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Dnr 00137-2021

Ansökan om bidrag till 100-års jubileum Frösö IF
År 2021 fyller Frösö Idrottsförening 100 år. Det har varit hundra år av idrottande med
bredd och topp och föreningen har med åren blivit stor till antalet medlemmar och fyller
många människors vardag med glädje, rörelse och mening.
Föreningen arbetar mot att fira jubileum i november men plan B är att likt många stora
arrangemang skjuta på det och genomföra ett 100-årsjubileum i början av 2022.
Till detta jubileum ansöker Frösö IF om ett bidrag om 50 000 kr. Avsikten med bidraget är
att använda det till det fysiska arrangemanget och skapa ett relevant innehåll i det för
deras medlemmar. Alla som är medlemmar i Frösö IF kommer bjudas in att delta i
firandet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Frösö IF ett bidrag på 50 000 kr för 100årsjubileum.
2. Pengarna tas från anslaget för underhållskostnader mm, ansvar 43200, verksamhet
35013

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Frösö IF ett bidrag på 50 000 kr för 100årsjubileum.
2. Pengarna tas från anslaget för underhållskostnader mm, ansvar 43200, verksamhet
35013

Underlag för beslut
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-26
Ansökan från Frösö IF

Beslutet skickas till
•
•

Torbjörn Ryman (Ordförande Frösö IF) via tobberyman@gmail.com
Eveline Vito, Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 00123-2021

Investeringsbidrag för asfaltering av hockeyplan
Lillsjöhögen
Lillsjöhögens sportklubb söker ett bidrag på 71 000 kr då hockeyplan i Lillsjöhögen
behöver asfalteras om. Nuvarande asfalt lades någon gång på 70-talet, och planen nyttjas
väl av barn och ungdomar både sommar och vinter.
I detta arbete kommer föreningen att tillgänglighetsanpassa anläggningen genom att
asfaltera hela vägen från parkeringen till planen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 71 000 kr till Lillsjöhögens sportklubb
för asfaltering och tillgänglighetsanpassning av hockeyplan.
2. Pengarna tas från anslaget för underhållskostnader mm, ansvar 43200, verksamhet
35013.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar ett bidrag på 71 000 kr till Lillsjöhögens sportklubb
för asfaltering och tillgänglighetsanpassning av hockeyplan.
2. Pengarna tas från anslaget för underhållskostnader mm, ansvar 43200, verksamhet
35013.

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-25
Ansökan - Bidrag för asfaltering av hockeyplan Lillsjöhögen
Bilaga – Offert hockeyplan Lillsjöhögen

Beslutet skickas till
•
•

Eveline Vito, Kultur- och fritidsförvaltningen
Lina Rotsjö (ordförande Lillsjöhögens sportklubb) via lina.rotsjo@ostersund.se
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Dnr 00096-2021

Medborgarförslag - Minnesmärke Alpbacken
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att ett
minnesmärke sätts upp där hoppbacken Alpbacken en gång stod.
Kommunfullmäktige har 2021-05-24 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att fatta
beslut i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Medborgarförslaget bifalls.
2. Kostnaden beräknas till max 5000 kronor och tas ur kultur- och fritidsnämndens anslag
för friluftsliv, ansvar 43200, verksamhet 34057.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget bifalls.
2. Kostnaden beräknas till max 5000 kronor och tas ur kultur- och fritidsnämndens anslag
för friluftsliv, ansvar 43200, verksamhet 34057.

Underlag för beslut
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27
Medborgarförslag – Minnesmärke Alpbacken

Beslutet skickas till
•
•
•

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Jens Tirén, kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 00186-2020

Yttrande - Medborgarförslag - Skateboardpark i övre
Torvalla
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår ¨Bygg en
skatepark och/eller skateramp på den oanvända marken bredvid Torvallaskolans
fotbollsplan.
Fredrik Johansson föreslår i ett medborgarförslag den 11 november 2020 att en skatepark
och/eller skateramp ska byggas på den oanvända marken bredvid Torvallaskolans
fotbollsplan.
Förslaget har fått 57 underskrifter under perioden 2020-08-20 till 2020-11-11
Kommunfullmäktige har 2020-12-15 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att fatta
beslut i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
bifalls genom att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för
att uppföra en skatepark och/eller en skateramp i Torvalla.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget
bifalls genom att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för
att uppföra en skatepark och/eller en skateramp i Torvalla.

Underlag för beslut
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-27
Medborgarförslag – Skateboardpark i övre Torvalla

Beslutet skickas till
•
•
•

Kommunstyrelsen
Jens Tirén, kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Halvarsson, huvudhandläggare kommunledningsförvaltningen
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Dnr 00114-2021

Bidrag - World Para Nordic Skiing World Cup 2022
Svenska Parasportförbundet ansöker om stöd till att genomföra World Para Nordic Skiing
World Cup 2022 den 26 januari till 1 februari 2022 på Östersunds skidstadion. Grenarna
är paraskidor och paraskidskytte och arrangören förväntar ca 160 deltagare till tävlingarna
som är den sista världscupen i Östersund inför 2023 års VM tävlingar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Svenska Parasportförbundet får arrangemangsbidrag om 100,000 kronor till
genomförande av arrangemanget.
2. Svenska Parasportförbundet får fritt nyttja Östersunds skidstadion till en kostnad om
max 400,000 kronor som avser pistning, extra personal/övertid, lokaler, belysning och
övriga driftskostnader kopplat till eventet.
3. Pengarna tas från kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 43200,
verksamhet 30020.
4. Uppdrag lämnas till nämndens ordförande, i samråd med nämndens vice ordförande,
och kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef att teckna arrangemangsavtal med
arrangören.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Svenska Parasportförbundet får arrangemangsbidrag om 100,000 kronor till
genomförande av arrangemanget.
2. Svenska Parasportförbundet får fritt nyttja Östersunds skidstadion till en kostnad om
max 400,000 kronor som avser pistning, extra personal/övertid, lokaler, belysning och
övriga driftskostnader kopplat till eventet.
3. Pengarna tas från kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 43200,
verksamhet 30020.
4. Uppdrag lämnas till nämndens ordförande, i samråd med nämndens vice ordförande,
och kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef att teckna arrangemangsavtal med
arrangören.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-10-26
Ansökan - World Para Nordic Skiing World Cup 2022
Budget 2022 - World Para Nordic Skiing World Cup 2022
Utvecklingsplan – World Para Nordic Skiing World Cup 2022
Miljöplan - World Para Nordic Skiing World Cup 2022
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2021-11-10

Beslutet skickas till
•
•
•

Svenska Parasportförbundet, fredrik.andersson@parasport.se
Teknisk förvaltning Arenabyn
Göran Matzén, kultur- och fritidsförvaltningen
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Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-10

§ 121
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Dnr 00162-2021

Elitavgifter 2021
Kommunens idag tre elitlag Östersunds FK, Östersund basket och Jämtland basket betalar
vid tävlingsspel en elitavgift till kommunen för hyra av tävlingsarenan. Avgiften innebär
att föreningen betalar 10 kronor per besökare vid arrangemanget. För att fortsatt stötta de
tre föreningarna utifrån pandemins effekter på samhället som helhet och i efterdyningarna
av restriktionerna föreslås att elitavgifterna stryks för hela 2021.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar bort elitavgiften med den särskilda avgiften om 10
kronor per redovisad besökare under 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden återbetalar erlagda elitavgifter under 2021 till berörda
föreningar.
3. Förening som har negativt saldo mot kommunen avräknas summan mot skuld först.
4. Kultur- och fritidsförvaltningen söker täckning av återbetalda elitavgifter hos
kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsförvaltningen söker täckning hos kommunstyrelsen för att
kompensera TF Arenabyns inkomstbortfall från det att beslutet träder i kraft t.o.m. 202112-31.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden tar bort elitavgiften med den särskilda avgiften om 10
kronor per redovisad besökare under 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden återbetalar erlagda elitavgifter under 2021 till berörda
föreningar.
3. Förening som har negativt saldo mot kommunen avräknas summan mot skuld först.
4. Kultur- och fritidsförvaltningen söker täckning av återbetalda elitavgifter hos
kommunstyrelsen.
5. Kultur- och fritidsförvaltningen söker täckning hos kommunstyrelsen för att
kompensera TF Arenabyns inkomstbortfall från det att beslutet träder i kraft t.o.m. 202112-31.

Underlag för beslut
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-28
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2021-11-10

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Östersunds FK
Östersund Basket
Jämtland Basket

Östersunds kommun │ 831 82 Östersund │ 063 - 14 30 00 │ www.ostersund.se

Sida
19(26)

Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-11-10

§ 122
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Dnr 00130-2018

Utredning av kulturskolans verksamhet och uppdrag
År 2018 fick Kulturskolan i uppdrag att utreda framtidens utmaningar och föreslå en ny
verksamhetsplan.
Målet med uppdraget angavs vara:
• Redovisa nuvarande uppdrag och mål för verksamheten samt resultat samt eventuella
förändringar över tid
• Redovisa en omvärldsanalys över hur jämförbara och större kommuner (ur ett
tillväxtperspektiv) arbetar med utveckling av sina Kulturskolor
• Redovisa behov av förändring för att nå de långsiktiga målen som fullmäktige har
beslutat om
• Redovisa hur verksamheten behöver utvecklas inom fem år för att nå önskat läge
Syftet med översynen var att definiera en aktuell och modern verksamhet som dels tar fasta
på traditioner, men som också följer med i omvärldens utveckling i övrigt och:
• Utgår från ett barn och ungdomsperspektiv
• Fokuserar på ökad tillgänglighet, inflytande och delaktighet för barn och unga
• Ska underlätta att skapa meningsfulla mål och intressanta mätbara resultat
Verksamhetsplanen har varit på remiss till samtliga partier som finns representerade i
kommunfullmäktige. Fem svar har inkommit, varav tre inte har några synpunkter och två
ställer sig positiva till planen utan att föreslå några ändringar.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utredning och verksamhetsplan för kulturskolan
2021-2023.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer utredning och verksamhetsplan för kulturskolan
2021-2023.

Underlag för beslut
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Utredning och verksamhetsplan kulturskolan 2021-2023
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Beslutet skickas till
•
•

Maj Eriksson, tf förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Anna Amelin Örjebo, kulturskolechef
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Sammanträdesdatum
2021-11-10

§ 123
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Dnr 00138-2021

Ansökan om extra hyresbidrag 2021 Byggnadsföreningen Ringblomman
Byggnadsföreningen Ringblomman ansöker om ett extra hyresbidrag för år 2021.
Föreningen driver föreningshuset i Ringsta och söker återkommande om ett hyresbidrag
motsvarande 50 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden. Nämnden behöver nu fatta
beslut om bidraget ska fortsätta att utgå till föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utbetalar ett bidrag om 213 700 kronor till
Byggnadsföreningen Ringblomman. Medlen ska oavkortat gå till slutamortering av det lån
som föreningen tecknade i Handelsbanken år 1987 och för vilket Östersunds kommun har
ett borgensåtagande.
2. Medlen tas från ansvar 43200, verksamhet 30007 Driftsbidrag samlingslokaler.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden utbetalar ett bidrag om 213 700 kronor till
Byggnadsföreningen Ringblomman. Medlen ska oavkortat gå till slutamortering av det lån
som föreningen tecknade i Handelsbanken år 1987 och för vilket Östersunds kommun har
ett borgensåtagande.
2. Medlen tas från ansvar 43200, verksamhet 30007 Driftsbidrag samlingslokaler.

Underlag för beslut
•
•
•

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-01
Ansökan om extra hyresbidrag 2021, Byggnadsföreningen Ringblomman
Bilaga till ansökan om extra hyresbidrag 2021, Byggnadsföreningen Ringblomman

Beslutet skickas till
•
•

Byggnadsföreningen Ringblomman
Jessicka Rosén, utredare, Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 00001-2021

Delegationsärenden
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt
delegationsbestämmelserna. De besluten ska återredovisas till nämnden, men det innebär
inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får kultur- och
fritidsnämnden återta delegeringen, eller själv fatta beslut i ett enskilt ärende genom att ta
över det.
Här nedanför presenteras de delegationsbeslut som har registrerats under perioden 202109-08 – 2021-10-27.

Datum

Punkt i
Beskrivning av
delegations- delegationsbeslutet
bestämmels
erna
A1

2021-11-01

Hyresavtal containers på
Östersunds skidstadion
Hyresavtal kallförråd under
huvudläktaren, Östersunds
skidstadion
Hyresavtal Hemvärnsstugan
Östersunds skidstadion
Undantag av elitavgift för barn och
unga Östersunds fotbollsklubb
2021
Ansökan om föreningsstöd 2021
med anledning av Covid19 Locknekratern
Reklamplatser A-hallen Östersunds
sporthall

Betecknin Diarieg
nummer

17039

001292021

17055

001292021

17054

001292021

17200

001542021

17200

001342021

17152

001412021
001272021
001252021
001332021

2021-10-28

A1

2021-10-28

A1

2021-10-19

A1

2021-10-07

E3

2021-09-30

A1

2021-09-30

E3

Östersund ski marathon 2022

17021

2021-09-30

E3

Lilla Östersundsspelen 2022

17020

2021-09-23

D2

Doc Lounge Filmhöst 2021

17093
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Sammanträdesdatum
2021-11-10

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående delegationsbeslut.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av ovanstående delegationsbeslut.

Underlag för beslut
•

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-10-28
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Sammanträdesdatum
2021-11-10

§ 125
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Dnr 00002-2021

Meddelanden
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande meddelanden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut BOUN 2021-09-29 § 79 Sammanträdestider 2022
Beslut FLU 2021-09-21 § 51 Sammanträdestider 2022 för finans- och
ledningsutskottet
Beslut KF 2021-09-23 § 189 Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026
Beslut KF 2021-09-23 § 190 Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Beslut KF 2021-09-23 § 191 Reglemente kommunstyrelsen - revideringar 2021
Beslut KF 2021-09-23 § 194 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige
Beslut KF 2021-09-23 § 201 Motioner under beredning
Beslut KF 2021-09-23 § 202 Bevakning av verkställighet gällande bifallna motioner
Beslut KF 2021-09-23 § 203 Medborgarförslag under beredning
Beslut KF 2021-09-23 § 204 Bevakning av verkställighet gällande bifallna
medborgarförslag
Beslut KF 2021-10-21 § 242 Medborgarförslag - Flytbrygga nedanför Aspnäsgatan på
Frösön
Beslut KF 2021-10-21 § 243 Medborgarförslag - Se över sikten vid rondellen
Arkivvägen Rådhusgatan
Beslut KF 2021-10-21 § 244 Medborgarförslag - Konstgräsplan utanför Torvalla
skola
Beslut KF 2021-10-21 § 249 Motion - Inrätta en ambulerande fritidsgård
Beslut KF 2021-10-21 § 252 Riktlinje för Jämställdhet
Beslut KF 2021-10-21 § 263 Budgetuppföljning Tertial 2 2021 för Östersunds
kommun
Beslut KS 2021-08-17 § 255 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen
Beslut SAN § 87 Social- och arbetsmarknadsnämndens revisionsrapport granskning
av orosanmälningar
Beslut valnämnden 2021-09-09 § 13 Sammanträdestider 2022
Kontrollrapport livsmedelskontroll Torvalla Fritidsgård
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2021-09-09
Protokoll Tillgänglighetsrådet 2021-09-16
Skrivelse om cykling på Östberget
Underrättelse om granskning Odensala 12.2
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Dnr 00003-2021

Överläggnings- och informationsärenden
Följande informationer hålls vid dagens sammanträde:

Evenemangspolicy
Liselotte Halvarsson
Information om special Olympic
Karin Riddar, Parasport Sverige
Bottenrensning av skräp Östersunds båthamn
Fredrik Lindberg
Information om öppen fritidsverksamhet
Johan Nordin, Nick Holm
Upphandling av konsult kring utredning av verksamhet i Exercishallen
Lena Byström
Utveckling av Storsjöbadet
Joakim Halvarsson
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