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Plats och tid 
Domsalen, Rådhuset samt via Teams, onsdagen den 22 september 2021 kl 08:30 – 16:00 

Paragrafer 
§§ 81-107 

Beslutande 
Per Lundgren (C), Ordförande  

Johannes Andersson (C), deltar på distans via Teams 

Linda Peterson Ödbring (C), deltar på distans via Teams 

Lars Olof Lignell (M), deltar på distans via Teams 

Therese Dahlgren Ekroth (M), deltar på distans via Teams 

Maria Nerpin (S), 1:e vice ordförande (Jäv § 93) 

Thomas Andersson (S), deltar på distans via Teams 

Eva Marcusdotter (S), deltar på distans via Teams 

Thomas Dahlberg (MP), deltar på distans via Teams 

Lena Svegare (S), deltar på distans via Teams § 93 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Göran Andersson (M, deltar på distans via Teams 

Thord Eric Nilsson (L), deltar på distans via Teams 

Lena Svegare (S), deltar på distans via Teams §§ 81 – 92, §§ 94 – 107 

Övriga närvarande 
Maj Eriksson, tf förvaltningschef, deltar på distans via Teams  

Alexandra Karlsson, nämndsekreterare  

Joakim Halvarsson enhetschef, deltar på distans via Teams  

Fredrik Lindberg, projektledare/utredare §§ 82-84, § 107, deltar på distans via Teams 

Lena Byström, kultursamordnare §§ 81-89, deltar på distans via Teams 

Göran Matzén, projektledare/handläggare §§ 90-93, deltar på distans via Teams 

Jessicka Rosén, utredare/handläggare §§ 94-96, deltar på distans via Teams 

Eveline Vito, utredare/handläggare § 97, deltar på distans via Teams 

Jens Tirén, friluftsutvecklare utredare/handläggare § 98, § 107, deltar på distans via Teams 

Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom §§ 99-100, deltar på distans via Teams 

Ulrika Hermansson RF SISU § 107, deltar på distans via Teams 

David Mathiasson, Fritidsbanken Sverige § 107, deltar på distans via Teams 

Kristina Strömgren, konstsamordnare § 107, deltar på distans via Teams 

Åsa Wallin, verksamhetsutvecklare VOF § 107, deltar på distans via Teams 
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Utses att justera 
Maria Nerpin (S)  

Thomas Dahlberg (MP)  

Justering 
Rådhuset, 2021-09-24 

Underskrifter 

Ordförande 

Per Lundgren 

Justerare 

Maria Nerpin §§ 81 – 92 samt §§ 94 – 107 

 

 

Thomas Dahlberg § 93   

Sekreterare 

Alexandra Karlsson 

 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

2021-09-22 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

 

Anslagstid:  2021-09-24 till och med 2021-10-16 

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, rådhuset 
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§ 81    Dnr 00010-2021 

Östersunds kommuns kulturpris 2021 
Östersunds kulturpris har delats ut sedan 1969. Östersunds kulturpris består av en miniatyr 

av ”Flöjtspelerskan” ur Tomas Qvarsebos skulpturgrupp ”Kören” på Stortorget, ett diplom 

och en prissumma på 10 000 kronor tilldelas varje år person/-er som kommunen vill hedra 

för förtjänstfulla insatser inom kulturens område. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beredningsgrupp har bestått av Per Lundgren, Maria Nerpin 

och Linda Peterson Ödbring, de lämnar förslag till kulturpristagare vid nämndens 

sammanträde.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens kulturpris 2021 tilldelas Konsthantverkskooperativet 

Drejeriet med motiveringen: 

I över 30 år har konsthantverkskooperativet Drejeriet via sin butik i centrala Östersund 

erbjudit konst och konsthantverk av hög kvalitet. Drejeriet startades1987 med fem 

medlemmar som idag har vuxit till femton som alla bor och verkar eller har nära 

anknytning till Jämtland /Härjedalen. 

I sitt galleri visar de glas och keramik av samtida professionella konstnärer och 

konsthantverkare, både lokala som nationella. Butik och galleri utgör en av Östersunds 

intressantaste kulturplattformar där både boende och besökare i staden kan ta del av 

spännande förnyelse inom konsthantverk. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-09-07 

• Motivering kulturpriset 2021 

• Tidigare pristagare 1969-2020 

Beslutet skickas till 

• Utdrag med motivering till pristagaren 
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§ 82    Dnr 00059-2021 

Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris 2021 
Idrottsledarpriset avser att lyfta fram och synliggöra ideella idrottsledare i Östersunds 

kommun, vars ledarskap, engagemang och kunskap har stor betydelse för barn och 

ungdomars möjligheter att utöva idrott inom idrottsrörelsen i kommunen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris 2021 tilldelas Bengt Boogh, Östersund-

Frösö Fäktklubb med motiveringen:  
 

Trots att Bengt är knappt 50 år har han nästan 30 års ledarerfarenhet bakom sig. Det 

som sticker ut är hans ledarfilosofi, från vad den var och till vad den har blivit. Från 

ledare inom flygvapnet till ledare inom idrotten via utbildningar inom både Bosöns 

folkidrottsskola och GIH:s elittränarutbildning.   

Det vi ser idag är en ambitiös idrottsledare som är mycket mån om sin klubb 

och sina medlemmar. Alla får samma chans att träna utifrån sina ambitioner och 

förutsättningar. Sammanhållningen bland fäktarna är unik i Sverige. Östersund-

Frösö Fäktklubb har många andra klubbars ögon på sig som med avund ser på en 

välmående klubb med många medlemmar, där mjuka värden skattas högt av Bengt.  
Han flyttade fokus från medaljjakt till att jobba långsiktigt och inte bara träna upp 

fäktare bara för sakens skull, utan hellre att fler ska få chansen till en meningsfull fritid 

inom fäktsporten. Att ge möjlighet för medlemmarna växa som fäktare och även 

som människor.  

 

2. Pengarna tas ur nämndens anslag för idrottsledarpris, ansvar 43 200, verksamhet 30011 

 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-08 

• Motivering idrottsledarpriset 2021 

• Nomineringar till idrottsledarpriset 2021 

• Förteckning utdelade idrottsledarpris 2018-2020 

Beslutet skickas till 

• Utdrag med motivering till pristagaren  

• Ann-Charlotte Mähler, ekonom Kultur- och fritidsförvaltningen  

• Jennie Axell, administratör Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 83    Dnr 00088-2021 

Ansökan om bidrag - Projekt för revidering av sjökort för 
Storsjön 

Jämtlands Båtförbund (org.nr 802417-6227) ansöker om projektbidrag på 50 000 kr från 

Östersunds kommun för revidering av sjökortet över Storsjön. Sjökortet reviderades senast 

2006 och ett uppdaterat sjökort fyller en viktig funktion för samtliga intressenter av sjön 

inte minst av säkerhetsskäl. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen bifaller ansökan om projektbidrag på 50 000 kr från 

Jämtlands Båtförbund. 

2. Pengarna tas ifrån konto 35013 (underhållskostnader mm) och betalas till Jämtlands 

båtförbund bankgiro nr 5894-3119. 

3. Projektbidraget betalas ut senast 1 november 2021 under förutsättning att övriga 

bidragsparter i projektet lämnat medgivande till medfinansiering. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsförvaltningen bifaller ansökan om projektbidrag på 50 000 kr från 

Jämtlands Båtförbund. 

2. Pengarna tas ifrån konto 35013 (underhållskostnader mm) och betalas till Jämtlands 

båtförbund bankgiro nr 5894-3119. 

3. Projektbidraget betalas ut senast 1 november 2021 under förutsättning att övriga 

bidragsparter i projektet lämnat medgivande till medfinansiering. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-30 

• Ansökan om projektbidrag 

• Projektplan – Revidering av sjökort Storsjön 

Beslutet skickas till 

• Maj Eriksson, tf förvaltningschef Kultur- och Fritidsförvaltningen 

• Joakim Halvarsson, enhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Joakim Åsgård, ordförande Jämtlands Båtförbund, ordforande@jamtlandsbf.se 

• Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Fredrik Lindberg, handläggare Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 84    Dnr 00097-2021 

Yttrande - Medborgarförslag - Tankstation vid Storsjön 
Ett medborgarförslag har remitterats för yttrande till kultur– och fritidsnämnden, miljö– och 

samhällsnämnden och tekniska nämnden inför slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. 

Medborgarförslaget föreslår etablering av tankstation vid Storsjön. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-06 

• Yttrande - Medborgarförslag – Tankstation vid Storsjön 

• Beslut KF 2021-05-24 § 152 Medborgarförslag - Tankstation vid Storsjön 

• Medborgarförslag - Tankstation vid Storsjön 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 
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§ 85    Dnr 01031-2018 

Riktlinje för kultur och kulturstrategi 
I november 2018 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 

fram ett förslag till Strategi för kultur (KF §197 2018-11-06). Kultur- och fritidsnämnden 

fick under 2021 uppdraget att också arbeta fram Riktlinje Kultur. Riktlinje och Strategi för 

Kultur ska vara vägledande för politiska beslut de kommande åren och sedan revideras. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Riktlinje för kultur med tillhörande 

bakgrundsrapport. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kulturstrategi med tillhörande bakgrundsrapport.  

 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för kultur samt 

Kulturstrategi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Riktlinje för kultur med tillhörande 

bakgrundsrapport. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner Kulturstrategi med tillhörande bakgrundsrapport.  

 

3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinje för kultur samt 

Kulturstrategi. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-08-27 

• Bakgrundsrapport Riktlinje Kultur 

• Riktlinje Kultur 

• Bakgrundsrapport Strategi Kultur 

• Strategi Kultur 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 

• Kommunledningsförvaltningen Maria Hagnestad 

• Kultursamordnare Lena Byström 
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§ 86    Dnr 00068-2021 

Bidrag - Projekt Sommarteater i Östersund 2022-2024 
 

Undantaget är en ideell kulturförening som under 2019-2021 framgångsrikt iscensatt 

sommarteater i Östersund. Nu söker föreningen bidrag för att fortsätta genomföra 

sommarteater i Östersund under 2022-2024. De söker stöd för ett treårigt engagemang från 

Östersund kommun för detta.   

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Undantaget ett årligt bidrag med  

200 000 kronor för produktion av sommarteater åren 2022, 2023 och 2024. 

 

2. Pengar tas ur kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 46000, 

verksamhet 30020.  

 

3. Redovisning av stödet ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden efter varje års 

genomförda sommarproduktion. 

 

4. Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan 

marknadsföring och arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds 

turistbyrå (Visit Östersund) på 063-701 17 00 info@visitostersund.se  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Undantaget ett årligt bidrag med  

200 000 kronor för produktion av sommarteater åren 2022, 2023 och 2024. 

 

2. Pengar tas ur kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 46000, 

verksamhet 30020.  

 

3. Redovisning av stödet ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden efter varje års 

genomförda sommarproduktion. 

 

4. Östersunds kommuns kommunvapen ska vara synlig i annonsering och all annan 

marknadsföring och arrangören ska lämna information om arrangemanget till Östersunds 

turistbyrå (Visit Östersund) på 063-701 17 00 info@visitostersund.se  
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Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-22 

• Ansökan från föreningen Undantaget med bilagor 

Beslutet skickas till 

• Föreningen Undantaget, info@undantaget.org 

• Ann-Charlotte Mähler. Förvaltningsekonom  



 Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

Sida 

13(44) 

 

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

§ 87    Dnr 00099-2021 

Ansökan om extra verksamhetsbidrag Teaterverkstan 
 

Föreningen Teaterverkstan står i en för föreningslivet ovanlig och sårbar situation. 

Verksamhetsledaren sedan 40 år tillbaka planerar nu att gå i pension och det innebär en 

serie extra utmaningar för föreningen. Detta förutom det faktum att pandemin påverkat 

verksamheten på ett väldigt ogynnsamt sätt. Föreningen söker om extra stöd med 160 000 

kronor för att möjliggöra en smidig överföring till en ny verksamhetsledare i augusti 2022.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Teaterverkstan ett bidrag med 160 000 

kronor för att täcka förändringsarbete under hösten 2021 och våren 2022. 

 

2. Pengar för detta extra verksamhetsbidrag tas ur kultur- och fritidsnämndens budget 

46000, verksamhetskod 30020, projektkod 60000. 

 

3. Redovisning av detta extra verksamhetsstöd ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden 

senast 1 oktober 2022.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Föreningen Teaterverkstan ett bidrag med 160 000 

kronor för att täcka förändringsarbete under hösten 2021 och våren 2022. 

 

2. Pengar för detta extra verksamhetsbidrag tas ur kultur- och fritidsnämndens budget 

46000, verksamhetskod 30020, projektkod 60000. 

 

3. Redovisning av detta extra verksamhetsstöd ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden 

senast 1 oktober 2022.  

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-30 

• Ansökan från Föreningen Teaterverkstan 

Beslutet skickas till 

• Föreningen Teaterverkstan, teaterverkstan@telia.com 

• Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom 
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§ 88    Dnr 00057-2021 

Ansökan om föreningsstöd med anledning av 
Corona/Covid-19 - Byggnadsföreningen Nybygården 

Kommunfullmäktige har för andra året i rad beviljat kultur- och fritidsnämnden extra medel 

för att stötta föreningar verksamma i Östersunds kommun som drabbas av ekonomiska 

påföljder av pandemin. Byggnadsföreningen Nybygården har sökt stöd.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1.Kultur- och fritidsnämnden beviljar Byggnadsföreningen Nybygården ett bidrag på 10 

000 kronor med anledning av Corona/Covid-19 ekonomiska påföljder för föreningen.  

 

2. Medlen för bidraget tas ur kultur- och fritidsnämndens ansvar 46000, verksamhetskod 

30020, projektkod 60000. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1.Kultur- och fritidsnämnden beviljar Byggnadsföreningen Nybygården ett bidrag på 10 

000 kronor med anledning av Corona/Covid-19 ekonomiska påföljder för föreningen.  

 

2. Medlen för bidraget tas ur kultur- och fritidsnämndens ansvar 46000, verksamhetskod 

30020, projektkod 60000. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-30  

• Ansökan från Byggnadsföreningen Nybygården  

• Resultatrapport 2019 och 2020 Byggnadsföreningen Nybygården 

• Komplettering till ansökan om föreningsstöd 

Beslutet skickas till 

• Byggnadsföreningen Nybygården, info@jamtlandsnyby.se 

• Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom 
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§ 89    Dnr 00101-2021 

Drift- och underhållsbidrag för samlingslokal - Ordenshuset 
i Brunflo Vikingafanan av IOGT-NTO 

Utifrån beslut i Kultur- och fritidsnämnden och gällande normer betalar Föreningsservice ut 

beviljade bidrag till föreningar som erhåller Drift- och underhållsbidrag för samlingslokaler. 

Ordenshuset i Brunflo, Vikingafanan IOGT-NTO, missade att söka bidraget per den 30/4 

2021 och begär nu att få inkomma med en försenad ansökan. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1.Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen Vikingafana IOGT-NTO sena ansökan 

för Drift och underhållsbidrag för samlingslokaler. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett bidrag på 130 535 kronor enligt norm 

för år 2021. 

 

3. Pengarna tas ur Kultur- och fritidsnämndens anslag 9-45310-43200-30007. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1.Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreningen Vikingafana IOGT-NTO sena ansökan 

för Drift och underhållsbidrag för samlingslokaler. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett bidrag på 130 535 kronor enligt norm 

för år 2021. 

 

3. Pengarna tas ur Kultur- och fritidsnämndens anslag 9-45310-43200-30007. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-10 

• Ansökan från föreningen Vikingafanan IOGT-NTO, 2021-05-19 

• Handlingar för årsmöte - Vikingafanan IOGT-NTO 

• Bilaga - Redogörelse för kostnader Vikingafanan IOGT-NTO 

Beslutet skickas till 

• Föreningen Vikingafanan IOGT-NTO, lars.sundh@iogt.se 

• Föreningsservice kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 90    Dnr 00075-2019 

Översyn - avgifter bidrag normer och uthyrningsprinciper 
för idrotts- och fritidsverksamheten 

Kultur- och fritidsnämndens har beslutat att genomföra en översyn av avgifter, bidrag, 

normer och uthyrningsprinciper för idrott- och fritidsverksamhet i Östersunds kommun. 

Syftet med översynen är att utifrån Kultur och fritidsnämndens regler, prioriterade områden, 

inriktning och i samverkan med idrottsrörelsen se över avgifter, bidrag, normer och 

uthyrningsprinciper för idrotts- och fritidsverksamheten inklusive arrangemang och 

evenemang.  

Enligt tidigare översyn av bidrag och hyror till idrottsföreningar i Östersunds kommun och 

beslutad slutrapport 2009-10-26 ska bidrag och hyror ses över i samband med varje 

mandatperiod. Endast små justeringar har gjort sedan den senaste stora översynen 2009 och 

behov av total översyn och uppdatering föreligger.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur– och fritidsförvaltningens förslag till reviderade taxor skickas ut på remiss till 

berörda föreningar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur– och fritidsförvaltningens förslag till reviderade taxor skickas ut på remiss till 

berörda föreningar.  

Protokollsanteckning 
Avgifterna för barn och ungas idrottande är låg och ska vara låg för att stimulera mer idrott för 

fler. Vi Socialdemokrater hade inte något förslag i vår budget att höja avgifterna för barn och 

unga under 2021. Att taxorna dessutom ska debiteras retroaktivt från 2021-08-30 hoppas vi 

kunna avstyra i samband med beslut av nya taxor. 

Vår budget 2022 kan vi såklart inte ännu inte yttra oss om utifrån den nya ordningen som 

råder. 

KFN har ett effektiviseringskrav på sig även under 2022 på 2,4 mkr och att höja taxorna med 

argumentationen att då klarar man effektiviseringskravet rimmar illa. Nu är det denna budget 

som är beslutad och därför ställer vi oss också bakom beslutet att skicka förslaget på remiss till 

berörda föreningar. 

  

Maria Nerpin (S), Thomas Andersson (S), Eva Marcusdotter (S). 
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Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 

• Rapport bidrag och avgifter 2020-11-16 

• Förslag nya taxor 2020-11-16 

Beslutet skickas till 

• Maria Hagnestad, Verksamhetscontroller 

• Maj Eriksson, tf förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 

• Göran Matzén, kultur- och fritidsförvaltningen 

• Berörda föreningar 
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§ 91    Dnr 00090-2021 

Bidrag - Världscupen i Skidskytte 2021 
Svenska Skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB 

arrangerar världscupen i skidskytte 24 november till 5 december 2021. Från kommunens 

sida är det angeläget med internationella arrangemang av världsklass i Östersund. Det visar 

att Östersund som arrangörssort kan arrangera bra tävlingar med hög kvalitet inom 

vinteridrotter. Kultur- och fritidsförvaltningen för dialog med arrangören kring 

arrangemanget och arrangemangsavtal. Arrangören utgår från att Östersunds kommun 

lämnar fortsatt ekonomiskt bidrag för genomförandet samt tillhandahåller Östersunds 

skidstadion hyresfritt till arrangören för genomförandet av tävlingarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Svenska Skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB 

får arrangemangsbidrag med 150,000 kronor till genomförande av arrangemanget. 

 

2. Svenska Skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB 

får arrangörsbidrag om max 600,000 kronor för uppbyggnad av arrangemangsarenan på 

skidstadion och säkerhetsinsatser med mera i samband med genomförandet av 

arrangemanget.  

 

3. Arrangören får nyttja Östersunds skidstadion hyresfritt till arrangemanget.  

 

4. Nämnden avsätter 400,000 kronor för att täcka ökade driftkostnader på skidstadion i 

samband med genomförande av arrangemanget och betalas ut efter arrangemangets 

genomförande. 

 

5. Uppdrag lämnas till nämndens ordförande, i samråd med nämndens vice ordförande, och 

kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef att teckna arrangemangsavtal med 

arrangören. 

 

6. Utbetalning av beslutade bidrag sker i enlighet med upprättat arrangemangsavtal. 

 

7. Pengarna tas från kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 43200, 

verksamhet 30020. 

 

8. Redovisning av arrangemanget ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 

den 1 april 2022. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Svenska Skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB 

får arrangemangsbidrag med 150,000 kronor till genomförande av arrangemanget. 

 

2. Svenska Skidskytteförbundet och dess arrangemangsbolag Biathlon Events i Sverige AB 

får arrangörsbidrag om max 600,000 kronor för uppbyggnad av arrangemangsarenan på 

skidstadion och säkerhetsinsatser med mera i samband med genomförandet av 

arrangemanget.  

 

3. Arrangören får nyttja Östersunds skidstadion hyresfritt till arrangemanget.  

 

4. Nämnden avsätter 400,000 kronor för att täcka ökade driftkostnader på skidstadion i 

samband med genomförande av arrangemanget och betalas ut efter arrangemangets 

genomförande. 

 

5. Uppdrag lämnas till nämndens ordförande, i samråd med nämndens vice ordförande, och 

kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef att teckna arrangemangsavtal med 

arrangören. 

 

6. Utbetalning av beslutade bidrag sker i enlighet med upprättat arrangemangsavtal. 

 

7. Pengarna tas från kultur- och fritidsnämndens anslag för evenemang, ansvar 43200, 

verksamhet 30020. 

 

8. Redovisning av arrangemanget ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 

den 1 april 2022. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-03 

• Ansökan om bidrag – Världscupen i Skidskytte 2021 

• Evenemangsbudget - Världscupen i Skidskytte 2021 

Beslutet skickas till 

• Svenska skidskytteförbundet, info@skidskytte.se 

• Kommunstyrelsen 

• Teknisk förvaltning/Arenabyn 

• Teknisk förvaltning/Fastighet 

• Teknisk förvaltning/Gata, Park och Fritid 

• Samhällsbyggnad/Trafik och Entreprenad 
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• Samhällsbyggnad/Miljö och Hälsa 

• Kommunledningsförvaltningen/Område Kommunikation 

• Kommunledningsförvaltningen/Näringslivskontoret 

• Maj Eriksson, tf förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 92    Dnr 00104-2021 

Bidrag - Nordiska ungdomsspelen NUS 2021 med anledning 
av Corona/Covid-19 

Nordiska ungdomsspelen inkom 2021-06-08 med ansökan om 153,000 kronor för täckande 

av organisationens kostnader för år 2021 där tävlingarna tvingades ställa in med anledning 

av covid-19.  

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Nordiska ungdomsspelens ansökan om bidrag.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsnämndens samlade bedömning är att det inte 

föreligger en akut risk för organisationens fortsatta existens. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden avslår Nordiska ungdomsspelens ansökan om bidrag.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsnämndens samlade bedömning är att det inte 

föreligger en akut risk för organisationens fortsatta existens. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 

• Ansökan om bidrag, Nordiska ungdomsspelen 2021-06-08 

• Resultatprognos, Nordiska ungdomsspelen 2021-06-08 

Beslutet skickas till 

• Nordiska ungdomsspelen, info@nordiskaungdomsspelen.se 
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§ 93    Dnr 00131-2021 

Lokstöd - Fördelning av utbetalning våren 2021 
Östersunds kommun betalar vid två tillfällen per år ut lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) till 

föreningar utifrån aktiviteter föregående termin. Stödet baseras utifrån antal tillfällen samt 

antal deltagare och ålder, utbetalningarna sker normalt i april och i september. Med 

anledning av Covid-19 har många föreningar fått stora ekonomiska utmaningar. Minskade 

aktiviteter till följd av restriktioner och nedstängningar som krävt omställning och inställd 

verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår som en åtgärd att stötta föreningslivet 

genom att för våren 2021 basera utbetalningen av LOK-stödet utifrån 2019 års underlag likt 

senaste tre utbetalningarna. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. LOK-stöd för våren 2021 betalas ut med samma belopp till föreningarna som för våren 

2019. 

2. Föreningar som tillkommit och som inte var berättigade LOK-stöd 2019 erhåller LOK-

stöd utifrån 2021 års aktiviteter.  

3. Föreningar som genomfört mer verksamhet vårterminen 2021 än 2019 erhåller LOK-stöd 

baserat på 2021 års aktiviteter.  

4. Föreningar som erhållit LOK-stöd 2019 men inte har sökt för 2021 och som avvecklat 

föreningsverksamhet skall inte erhålla LOK-stöd utifrån 2019 års nivå.  

5. Kostnaden tas ur verksamhetsbidrag 30001 ansvar 43200.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. LOK-stöd för våren 2021 betalas ut med samma belopp till föreningarna som för våren 

2019. 

2. Föreningar som tillkommit och som inte var berättigade LOK-stöd 2019 erhåller LOK-

stöd utifrån 2021 års aktiviteter.  

3. Föreningar som genomfört mer verksamhet vårterminen 2021 än 2019 erhåller LOK-stöd 

baserat på 2021 års aktiviteter.  

4. Föreningar som erhållit LOK-stöd 2019 men inte har sökt för 2021 och som avvecklat 

föreningsverksamhet skall inte erhålla LOK-stöd utifrån 2019 års nivå.  

5. Kostnaden tas ur verksamhetsbidrag 30001 ansvar 43200.  
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Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-08-24 

Jäv 

Maria Nerpin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut. 

Beslutet skickas till 

• Kultur- och fritidsförvaltningen föreningsservice 

• Kultur- och fritidsförvaltningen Ann-Charlotte Mähler 
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§ 94    Dnr 00105-2021 

Ansökan om reklam på ismaskin i Brunflo ishall 
Kultur- och fritidsnämnden investerade år 2020 i en ny ismaskin till Brunflo 

ishall/Klanghallen. Föreningen Brunflo Ishockeyklubb har inkommit med en ansökan om 

tillåtelse att sälja reklam på ismaskinen. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Föreningen Brunflo ishockeyklubb beviljas rätt att sälja reklamplatser på kommunens 

ismaskin i Brunflo ishall/Klanghallen.   

2. Reklam på kommunens ismaskin ska följa vad som framgår av kultur- och 

fritidsnämndens reklampolicy och driftavtal. 

3. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022 med möjlighet till omprövning 

senast tre månader innan tillståndet löper ut. Om omprövning inte sker förlängs rätten 

till reklamplats på ismaskinen med ett år i sänder och motsvarande tid för omprövning 

följande år. 

4. Skulle förhållandena ändras på väsentligt sätt kan kultur- och fritidsnämnden när som 

helst ompröva beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Föreningen Brunflo ishockeyklubb beviljas rätt att sälja reklamplatser på kommunens 

ismaskin i Brunflo ishall/Klanghallen.   

2. Reklam på kommunens ismaskin ska följa vad som framgår av kultur- och 

fritidsnämndens reklampolicy och driftavtal. 

3. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022 med möjlighet till omprövning 

senast tre månader innan tillståndet löper ut. Om omprövning inte sker förlängs rätten 

till reklamplats på ismaskinen med ett år i sänder och motsvarande tid för omprövning 

följande år. 

4. Skulle förhållandena ändras på väsentligt sätt kan kultur- och fritidsnämnden när som 

helst ompröva beslutet. 

Underlag för beslut 

• Ansökan om reklam på ismaskin i Brunflo ishall, Brunflo ishockeyklubb 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut, 2021-06-11 

Beslutet skickas till 

• Morgan Lindqvist, Marknadschef, Brunflo ishockeyklubb, lena@hastebast.se 

• Ulf Norlén, Enhetschef, Tekniskförvaltning/GataFritid 
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§ 95    Dnr 00117-2021 

Avgifter vid elitseriespel - Östersund Basket Dam 
Östersund Baskets damlag kliver i och med säsongen 2021/2022 upp i elitserien, svenska 

basketligan. Andra elitidrottande föreningar i Östersunds kommun debiteras en särskild 

elitavgift vid matchspel på de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden behöver nu fatta 

beslut om även Östersund Baskets damlag ska debiteras en elitavgift för matchspel i 

Östersunds Sporthall. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Vid hemmamatcher i Östersunds Sporthall debiteras föreningen Östersund Basket Dam 

en elitavgift på 10 kronor per redovisad besökare. 

 

2. Antalet redovisade besökare ska följa den redovisning som görs till Svenska 

Basketbollförbundet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Vid hemmamatcher i Östersunds Sporthall debiteras föreningen Östersund Basket Dam 

en elitavgift på 10 kronor per redovisad besökare. 

 

2. Antalet redovisade besökare ska följa den redovisning som görs till Svenska 

Basketbollförbundet. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut, 2021-06-28 

Beslutet skickas till 

• Åsa Engberg Blomgren, Östersund Basket Dam, asa@ostersundbasket.se  

• Föreningsservice/Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Ann-Sofie Boman, Driftansvarig Sporthallen, Teknisk förvaltning 

• Ann-Charlotte Mähler, ekonom, Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Jessicka Rosén, utredare/handläggare, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 96    Dnr 00043-2021 

Ansökan om föreningsstöd med anledning av 
Corona/Covid-19 - Östersunds Curlingklubb 

 

Med anledning av Corona/Covid-19 pandemin har Östersunds curlingklubb ställts inför 

ekonomiska utmaningar. Under pandemin har föreningen inte kunnat bedriva ordinarie 

intäktsgrundande verksamheter, samtidigt som merparten av de höga driftkostnaderna för 

Curlinghallen kvarstått. Föreningens sparkapital är snart uttömt varför de nu ansöker om 

bidrag från kultur- och fritidsnämndens tillfälliga krisstöd samt en rabatt på den kyla till 

Curlinghallen som de köper av kommunen. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Östersunds Curlingklubb föreningsstöd med 

anledning av Corona/Covid-19, totalt 72 293 kronor. 

2. Medlen för bidraget tas ur kultur- och fritidsnämndens ansvar 43200, verksamhet 34080 

och projekt 60000. 

3. Kultur- och fritidsnämnden avslår Östersunds Curlingklubbs begäran om rabatt på 

kostnaden för kyla till Curlinghallen som föreningen fakturas av kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Östersunds Curlingklubb föreningsstöd med 

anledning av Corona/Covid-19, totalt 72 293 kronor. 

2. Medlen för bidraget tas ur kultur- och fritidsnämndens ansvar 43200, verksamhet 34080 

och projekt 60000. 

3. Kultur- och fritidsnämnden avslår Östersunds Curlingklubbs begäran om rabatt på 

kostnaden för kyla till Curlinghallen som föreningen fakturas av kommunen. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-07-01 

• Ansökan om föreningsstöd med anledning av Corona/Covid-19 Östersund 

Curlingklubb 

• Likviditetsrapport, Östersund Curlingklubb 

Beslutet skickas till 

• Östersunds Curlingklubb, styrelse@ostersundscurling.se  

• Ann-Charlotte Mähler, controller, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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• Jessicka Rosén, utredare, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 97    Dnr 00083-2019 

Förutsättningar för att utöva handbollsverksamhet med 
klister 

År 2019 startade Östersunds Handbollsklubb (ÖHK) upp igen, efter flera års uppehåll. 

Under hösten 2019 och våren 2020 deltog de i aktuella seniorserier i handboll: ett damlag i 

division 2 och ett herrlag i division 3. Nu 2021 spelar både herr- och damlaget i division 2 

och har stora visioner att klättra till ännu högre nivåer.  

Handbollsklubben bedriver även regelbunden träningsverksamhet för barn och ungdomar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen undersökte 2019 förutsättningarna för samarbete för att 

kunna bedriva handbollsverksamhet i kommunens idrottshallar. 

En särskild avgift infördes, max 560 kronor/städad vardag och max 960 kronor/städad 

helgdag, för den extra städning/rengöring som utförs dag efter nyttjande av Torvallahallen 

för handbollsspel med klister.  

En överenskommelse gjordes initialt där Kultur- och fritidsnämnden gick in med ett 

introduktionsstöd som svarade för 50% av den extra städkostnaden. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser dock att användandet av klister utgör en 

grundförutsättning för att utöva handboll och bör därmed inte avgiftsbeläggas. Att 

avgiftsbelägga föreningen riskerar enligt förvaltningen, ur såväl ett jämställdhets- som 

jämlikhetsperspektiv, att missgynna flera grupper av barn och unga. Handbollsklubben i 

Östersund organiserar många flickor, och tyvärr är det så att flickor i högre utsträckning 

slutar med idrott ju äldre de blir jämfört med pojkar. Handboll är dessutom, i jämförelse 

mot många andra idrotter, en sport med relativt låga kostnader för den som utövar idrotten. 

Det är enligt förvaltningens mening viktigt att ta i beaktande, ur perspektivet att skapa 

idrottsmöjligheter för barn och unga med låga trösklar, sett ur ett socioekonomiskt 

perspektiv. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Handbollsspel med klister medges i en av kommunens större idrottshallar, Torvallahallen 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden anser att användandet av klister utgör en grundförutsättning 

för att utöva handboll och ingen extra städavgift åläggs föreningen.  

 

3. Handbollsklubben och dess spelare åtar sig att i samband med matcher och träningar 

svara för att nyttjande av klisterburkar och liknande sker på avgränsad yta med skydd under. 

De åtar sig även att använda klister som är lättstädat samt införskaffar material för att i 

möjligaste mån minska på klisterspridningen på fler ytor än hallgolvet. 
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4. Uppdrag lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen att teckna samarbetsavtal med 

Östersunds Handbollsklubb. 

 

5. Föreliggande samarbetsavtal gäller under tiden 2021-09-13 – 2024-06-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Handbollsspel med klister medges i en av kommunens större idrottshallar, Torvallahallen 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden anser att användandet av klister utgör en grundförutsättning 

för att utöva handboll och ingen extra städavgift åläggs föreningen.  

 

3. Handbollsklubben och dess spelare åtar sig att i samband med matcher och träningar 

svara för att nyttjande av klisterburkar och liknande sker på avgränsad yta med skydd under. 

De åtar sig även att använda klister som är lättstädat samt införskaffar material för att i 

möjligaste mån minska på klisterspridningen på fler ytor än hallgolvet. 

 

4. Uppdrag lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen att teckna samarbetsavtal med 

Östersunds Handbollsklubb. 

 

5. Föreliggande samarbetsavtal gäller under tiden 2021-09-13 – 2024-06-01 

Underlag för beslut 

• Förslag till beslut – Samarbetsavtal Östersunds Handbollsklubb 2021-09-01 

• Beslut – Samarbetsavtal Östersunds Handbollsklubb 2020-09-04 

• Delegationsbeslut - Förutsättningar för att utöva handbollsverksamhet med klister 

2019-06-19 

• Delegationsbeslut - Förlängning av samarbetsavtal Östersunds handbollsklubb 2020-

01-17 

• Utvärdering städning handboll med klister 

• Önskemål om byte av hall 

• Vision 2027 - Östersunds handbollsklubb 

Beslutet skickas till 

• Östersunds Handbollsklubb via jonas.carlsson@ostersundhandboll.se 

• Föreningsservice 

• Mattias Eriksson, enhetschef städ och service, Teknisk Förvaltning 

• Eveline Vito, Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 98    Dnr 00098-2021 

Yttrande - Medborgarförslag - Isbana på Lillsjön 
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att ploga 

en isbana på Lillsjön.  

Medborgarförslaget att ploga en isbana på Lillsjön från Leif Landin har samlat totalt 38 st 

underskrifter. 

Kommunfullmäktige har 2021-05-24 uppdragit till Kultur- och fritidsnämnden att fatta 

beslut i ärendet senast 1 november 2021.   

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls. 

 

Motivering: Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att ploga en isbana på Lillsjön. 

Området är stadsnära, lättillgängligt och med stort upptagningsområde. Lillsjön ligger mer 

skyddat mot väder och vind jämfört ”Medvinden” på Storsjön. Ett ”Lilla medvinden” vid 

Lillsjön skulle bli ett lyft för folkhälsan och Östersund som friluftsstad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls. 

 

Motivering: Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att ploga en isbana på Lillsjön. 

Området är stadsnära, lättillgängligt och med stort upptagningsområde. Lillsjön ligger mer 

skyddat mot väder och vind jämfört ”Medvinden” på Storsjön. Ett ”Lilla medvinden” vid 

Lillsjön skulle bli ett lyft för folkhälsan och Östersund som friluftsstad. 

Underlag för beslut 

• Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23 

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 153 

• Medborgarförslag 2021-05-01 – Isbana på Lillsjön 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 

• Miljö- och samhällsnämnden 

• Tekniska nämnden 

• Huvudhandläggare vid kommunledningsförvaltningen, Ellen Kristiansson 
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§ 99    Dnr 00086-2021 

Delårsrapport internkontroll 2021 
Kultur och fritidsförvaltningen har genomfört en delårsuppföljning av kultur- och 

fritidsnämndens internkontrollplan. Uppföljningen överlämnas till kultur- och 

fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslutet för internkontroll och lägger den till 

handlingarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner delårsbokslutet för internkontroll och lägger den till 

handlingarna. 

Underlag för beslut 

• 2021-09-11 Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

• 2021-09-11 Internkontrollplan KFN 2021 - Tertial 2  

Beslutet skickas till 

• Ann-Charlotte Mähler, kultur- och fritidsförvaltningen 

• Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen 



 Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

Sida 

32(44) 

 

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

§ 100    Dnr 00079-2021 

Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2021 

Kultur- och fritidsnämndens stab har upprättat budgetuppföljning och prognos per den 

31 augusti 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för 

perioden 31 augusti 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 1,35 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Konst Storsjöstrand” till 2022. 

3. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 0,2 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Vädertempel” till 2022 men då till 

investeringsprojektet ”Reinvesteringar konst”. 

4. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 0,3 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Snöupplag, skidstadion” till 2022. 

5. Kultur- och fritidsnämnden begär att omföra 0,35 mnkr från 

investeringsprojektet ”Aktivitetsytor spontanidrott” till ”Anläggning- och 

maskininvesteringar”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för 

perioden 31 augusti 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 1,35 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Konst Storsjöstrand” till 2022. 

3. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 0,2 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Vädertempel” till 2022 men då till 

investeringsprojektet ”Reinvesteringar konst”. 

4. Kultur- och fritidsnämnden begär att få omföra budgeterade medel, 0,3 mnkr, 

för investeringsprojektet ”Snöupplag, skidstadion” till 2022. 

5. Kultur- och fritidsnämnden begär att omföra 0,35 mnkr från 

investeringsprojektet ”Aktivitetsytor spontanidrott” till ”Anläggning- och 

maskininvesteringar”. 
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Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-09-14 

• 2021-09-14 Delårsrapport, 2021 tertial 2, kultur- och fritidsnämnden  

Beslutet skickas till 

• Ann-Charlotte Mähler, Kultur- och fritidsförvaltningen  

• Maj Eriksson, Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Maria Hagnestad, Kommunledningsförvaltningen 

• Ella Sandström, Kommunledningsförvaltningen 

• Kommunstyrelsen 
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§ 101    Dnr 00093-2021 

Medborgarförslag - Utegym vid Minnesgärdet 
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att bygga 

ett utegym vid Minnesgärdet i Östersund.  

Medborgarförslaget att bygga ett utegym vid Minnesgärdet från Bror Högbom har samlat 

totalt 38 stycken underskrifter under tiden 2021-04-06 till 2021-05-08  

Kommunfullmäktige har 2021-05-24 §147 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att fatta 

slutgiltigt beslut i ärendet senast 1 oktober 2021. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för att 

utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor i kommunen. Till 

dess att det finns en tydligare bild av behoven kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor 

avvaktas ytterligare satsningar på utegym och ytor för spontanidrott. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta för att 

utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor i kommunen. Till 

dess att det finns en tydligare bild av behoven kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor 

avvaktas ytterligare satsningar på utegym och ytor för spontanidrott. 

Underlag för beslut 

• Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 147  

• Medborgarförslag – Utegym vid Minnesgärdet 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 

• Förslagsställaren Bror Högbom 
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§ 102    Dnr 00094-2021 

Medborgarförslag - Utveckla området runt Lugnviks 
elljusspår 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att 

friluftsområdet runt elljusspåret i Lugnvik utvecklas genom att tillföra en grillplats och ett 

utegym.  

Medborgarförslaget att utveckla friluftsområdet runt elljusspåret i Lugnvik från Peter 

Wrangel har samlat totalt 84 stycken underskrifter under tiden 2021-01-25 till 2021-02-26  

Kommunfullmäktige har 2021-05-24 §148 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att fatta 

slutgiltigt beslut i ärendet senast 1 oktober 2021. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget om att bygga ett 

utegym i Lugnvik avslås.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 

för att utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor i 

kommunen. Till dess att det finns en tydligare bild av behoven kring näridrottsplatser 

och spontanidrottsytor avvaktas ytterligare satsningar på utegym och ytor för 

spontanidrott.  

 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget om att bygga en 

grillplats bifalls.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att anlägga en 

grillplats vid befintligt vindskydd. En utveckling av området förstärker möjligheter till 

friluftsaktiviteter och spontanaktiviteter.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget om att bygga ett 

utegym i Lugnvik avslås.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 

för att utveckla samverkansformer kring näridrottsplatser och spontanidrottsytor i 

kommunen. Till dess att det finns en tydligare bild av behoven kring näridrottsplatser 

och spontanidrottsytor avvaktas ytterligare satsningar på utegym och ytor för 
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spontanidrott.  

 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget om att bygga en 

grillplats bifalls.  

 

Motivering till beslutet: Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att anlägga en 

grillplats vid befintligt vindskydd. En utveckling av området förstärker möjligheter till 

friluftsaktiviteter och spontanaktiviteter.  

Underlag för beslut 

•  Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-23  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 148   

• Medborgarförslag – Utveckla området runt Lugnviks elljusspår 

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen  

• Teknisk förvaltning / Kerstin Blomqvist 
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§ 103    Dnr 00095-2021 

Yttrande - Medborgarförslag - Utveckling av friluftslivet i 
Lugnvik 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att 

friluftslivet i Lugnvik utvecklas genom att den trasiga eldstaden vid Persuden byts ut och att 

bänkar sätts dit samt att infarten till elljusspåret belyses.  

Medborgarförslaget kring utveckling av friluftslivet i Lugnvik från Peter Wrangel har 

samlat totalt 37 stycken underskrifter under tiden 2021-02-04 till 2021-03-11  

Kommunfullmäktige har 2021-05-24 §150 uppdragit till kultur- och fritidsnämnden att fatta 

beslut i ärendet senast 1 oktober 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om att 

utveckla friluftslivet i Lugnvik bifalls.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att genomföra föreslagna åtgärder. En 

utveckling av området förstärker möjligheter till friluftsaktiviteter och spontanaktiviteter. 

Dock skall det slutliga beslutet fattas av Tekniska nämnden som ansvarar för 

grönytor/parkområden samt vägbelysning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om att 

utveckla friluftslivet i Lugnvik bifalls.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att genomföra föreslagna åtgärder. En 

utveckling av området förstärker möjligheter till friluftsaktiviteter och spontanaktiviteter. 

Dock skall det slutliga beslutet fattas av Tekniska nämnden som ansvarar för 

grönytor/parkområden samt vägbelysning. 

Underlag för beslut 

• Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-14  

• Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-24 § 150  

• Medborgarförslag – Utveckling av friluftslivet i Lugnvik   

Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen  

• Teknisk förvaltning / Per Berlén 
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§ 104    Dnr 00108-2021 

Yttrande - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter 
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag till Riktlinje för 

arbete med nationella minoriteter med tillhörande bakgrundsrapport som 

Kommunledningsförvaltningen tagit fram. Yttrandet skall vara inlämnat senast den 18 

oktober 2021. 

Syftet med Riktlinje för arbete med nationella minoriteter är att uppfylla kraven i Lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över Riktlinje för 

arbete med nationella minoriteter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande över Riktlinje för 

arbete med nationella minoriteter. 

Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2021-09-03 

• Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande 2021-09-03 

• Remiss - Riktlinje för arbete med nationella minoriteter 

• Planeringsdirektiv – Riktlinje för nationella minoriteter  

• Remissutgåva Riktlinje för nationella minoriteter 

• Bakgrundsrapport Riktlinje för nationella minoriteter 

Beslutet skickas till 

• Samisk utvecklingsstrateg Camilla Olofsson  

• Områdeschef strategi och styrning Maria Werner Gabrielsson 

• Kommunkansliet 
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§ 105    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 2021-05-

08 – 2021-09-08. 

 

Datum Punkt i 

delegations- 

bestämmelserna 

Beskrivning av 

delegationsbeslutet 

Beteckning Diarie-

nummer 

2021-09-07 D.2 

Delegationsbeslut - 

Bidrag Doc Lounge 

filmvisning Julia & 

Jag 

17049 00126-2021 

2021-09-06 A.1 

Delegationsbeslut - 

Förlängning av 

återkallande av 

delegation för 

tjänsteresor samt 

deltagande på 

kurser och 

konferenser för 

förtroendevalda 

17047 00047-2020 

2021-09-06 D.2 

Delegationsbeslut - 

Bidrag Konstens 

vecka 2021 

17046 00119-2021 

2021-08-27 E.3 

Delegationsbeslut - 

Ponnytravtävling 

SM i Monté 2021 

17017 00130-2021 

2021-08-17 E.3 

Delegationsbeslut - 

Bidrag 

Regionmästerskap i 

tennis 2021 

16982 00122-2021 

2021-08-16 A.1 

Delegationsbeslut - 

Yttrande - Remiss 

riktlinje 

jämställdhet 

16954 00113-2021 

2021-07-15 A.1 

Ändringsbeslut - 

Ansökan - Reklam 

på Hofvallen 

16932 00078-2021 
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Datum Punkt i 

delegations- 

bestämmelserna 

Beskrivning av 

delegationsbeslutet 

Beteckning Diarie-

nummer 

2021-07-15 A.1 

Ändringsbeslut - 

Bokning och 

tillgång till 

Hofvallen 

16909 00108-2020 

2021-07-09 E.3 

Delegationsbeslut -  

Bidrag TV-pucken 

2021 

16960 00107-2021 

2021-07-06 A.1 

Delegationsbeslut - 

Yttrande - 

Medborgarförslag - 

Konstgräsplan 

utanför Torvalla 

skola/Råplan 

16951 00066-2021 

2021-06-30 A.1 

Delegationsbeslut - 

Restriktioner inom 

kultur- och 

fritidsverksamheten 

med anledning av 

Corona/Covid-19 

16949 00174-2020 

2021-06-24 E.3 

Delegationsbeslut - 

Bidrag 

Östersundsrullen 

2021 

16934 00103-2021 

2021-06-14 
Ekonomiska 

ärenden punkt 7 

Delegationsbeslut - 

Beslutsattestanter 

2021 

16850 00050-2021 

2021-05-28 E.3 

Delegationsbeslut - 

Bidrag SM i enduro 

2021 

16638 00014-2021 

2021-05-27 A.1 

Delegationsbeslut - 

Restriktioner inom 

kultur- och 

fritidsverksamheten 

med anledning av 

Corona/Covid-19 

16856 00174-2020 

2021-05-26 A.1 

Delegationsbeslut - 

Avbetalningsplan 

Östersunds FK 

16851 00048-2021 

2021-05-26 A.1 

Delegationsbeslut - 

Återkallande av 

delegation för 

tjänsteresor samt 

deltagande på 

kurser och 

konferenser för 

förtroendevalda 

16849 00047-2020 
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Datum Punkt i 

delegations- 

bestämmelserna 

Beskrivning av 

delegationsbeslutet 

Beteckning Diarie-

nummer 

2021-05-24 E.3 

Delegationsbeslut - 

Bidrag St 

Olavsloppet 2021 

16841 00073-2021 

2021-05-21 A.1 
Delegationsbeslut - 

VM Draghund 2022 
16818 00089-2021 

2021-05-19 D.2 
Delegationsbeslut - 

Lit é kul 2021 
16765 00085-2021 

 

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 tjänsteskrivelse 2021-09-09 
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§ 106    Dnr 00002-2021 

Meddelanden 
Kultur- och fritidsnämnden tar del av följande meddelanden: 

1. Beslut KF  2021-05-24 § 126 Revidering av Riktlinje för mål och budget i Östersunds 

kommun 

2. Beslut KF  2021-05-24 § 133 Medborgarförslag - Starta fritidsbanken i Östersund 

3. Beslut KF 2021-05-24 § 121 Årsredovisning 2020 – Östersunds kommun 

4. Beslut KF 2021-05-24 § 127 Öppen fritidsverksamhet kultur- och fritidsförvaltningen 

5. Beslut KF 2021-05-24 § 128 Begäran om tillskott i budget 2021 för föreningsstöd med 

anledning av Corona 

6. Beslut KF 2021-05-24 § 129 Verksamhet i Exercishallen 

7. Beslut KF 2021-05-24 § 132 Medborgarförslag - Förläng skidsäsongen och minska 

förslitningen av skidor 

8. Beslut KF 2021-05-24 § 135 Motion - Kulturbuss för livaktigt kulturutbud i hela 

kommunen 

9. Beslut KF 2021-05-24 § 144 Reglemente kommunstyrelsen - revideringar 2021 

10. Reglemente kommunstyrelsen - reviderat KF 2021-05-24 § 144 

11. Beslut KF 2021-05-25 § 29 Planeringsförutsättningar mål och budget 2022 med plan 

2023-2024 

12. Beslut KF 2021-06-21 § 162 Budgetuppföljning Tertial 1 2021 för Östersunds 

kommun 

13. Beslut KF 2021-06-21 § 181 Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 

inklusive nämndernas verksamhetsplaner 

14. Beslut KS 2021-06-08 § 200 Budgetuppföljning, delårsbokslut och prognos för 

kommunstyrelsen 2021 

15. Beslut KS 2021-06-08 § 210 Budgetuppföljning Tertial 1 2021 för Östersunds 

kommun 

16. Beslut KS 2021-06-08 § 216 Mål och budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 

inklusive nämndernas verksamhetsplaner – Östersunds kommun 

17. Rambudget Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 

18. Reviderad Riktlinje planeringsförutsättningar 2022 plan 2023-2024 

19. Riktlinje för mål och budget i Östersunds kommun 

20. Sammanställning driftbudget per nämnd 21-06-01 

21. Sammanställning investeringsbudget 2021-05-21 

22. KS 2021-08-17 § 239 Kommunövergripande månadsrapporter per maj 2021 

23. Beslut KS 2021-06-08 § 219 Återkallande av delegation för tjänsteresor samt 

deltagande på kurser och konferenser för förtroendevalda 
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24. Beslut KS 2021-08-17 § 241 Delegationsbestämmelser kommunstyrelsen - revidering 

2021 

25. Delegationsbestämmelser KS 2021-08-17  § 241 – fastslagen 

26. Beslut KS 2021-08-17 § 252 Initiativärende - Samlingsplats för ungdomar med 

motorintresse 

27. Granskningsutlåtande - Detaljplan för Frösö-Berge 21.121 m.fl 

28. Kontrollrapport  Livsmedelskontroll Lillsjögården 

29. Kontrollrapport miljö- och hälsa – Lillsjögården 

30. Protokoll kommunala pensionärsrådet 2021-05-06 

31. Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar 

32. Skrivelse - Revisionens granskning av orosanmälningar 

33. Meddelande om antagandeprövning - Detaljplan för Frösö-Berge 21.121 m.fl 

34. Underrättelse om granskning - Detaljplan för del av Torvalla 2.21 m fl 
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§ 107    Dnr 00003-2021 

Överläggnings- och informationsärenden  
Följande informationer hålls vid dagens sammanträde:  

1. IOP RF-SISU Jämtland-Härjedalen, Föreningslots i Torvalla 
Ulrika Hermansson  
  

2. Presentation av Fritidsbanken 
David Mathiasson, Fritidsbanken Sverige  
  

3. Effektiviseringar Östersunds skidstadion, nya hyresgäster Mediacentret och 

sekretariatet  
Fredrik Lindberg  

 

4. Digiresan – 360-fotografering av kommunens anläggningar  
Fredrik Lindberg  

   

5. Renovering av konsten i Torvalla   

Kristina Strömgren  

 

6. Litsbacken   

Jens Tirén   

 

7. Information om cykling  

Jens Tirén 

 

8. Resultat från undersökningar Age-friendly cities and communities  

Åsa Wallin   

 

9. Uppföljning av öppen fritidsverksamhet 

Johan Nordin 

 


