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Datum
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Ärende

Föredragande

Hantering av avgift i samband med elitseriespel i
Allsvenskan och Basketligan med anledning av
Corona/Covid-19
Dnr 00091-2020

Johan Palm

Stipendium till kulturföretagare med anledning av
Corona/Covid-19
Dnr 00088-2020

Lena Byström

Projekt - Utveckling av Litsbacken
Dnr 00030-2019

Jens Tirén
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Dnr 00026-2020
Delegationsärenden
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Meddelanden
Dnr 00002-2020
Överläggnings- och informationsärenden
Dnr 00003-2020

Per Lundgren
Ordförande

Alexandra Karlsson
Nämndsekreterare
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut
Datum

2020-06-17

Diarienummer

Förslag till beslut - Hantering av avgift i
samband med elitseriespel i Allsvenskan
och Basketligan i samband med
Corona/Covid-19
Sammanfattning av ärendet

I samband med Covid-19 har många föreningar fått stora ekonomiska
utmaningar. Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen har samtalat
om möjligheten att skapa en förutsägbarhet och underlätta för Östersunds
Fotbollsklubb och Jämtland Basket som bedriver elitseriespel i Östersund
och där kommunen tar ut en särskild avgift från föreningarna i samband med
elitmatcherna.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillfälligt ändra avgiften för
elitseriespel i Allsvenskan och Basketligan genom att ta bort den
särskilda avgiften på 10 kronor per redovisad besökare.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den förändrade avgiften för
Allsvenskan gäller säsongen 2020 och för Basketligan gäller den
förändrade avgiften säsongen 2020-2021.

Underlag för beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2020-06-17
Beslut KF 2020-06-17 § 118 Hantering av avgift i samband med elitseriespel
i Allsvenskan och Basketligan i samband med Corona/Covid-19

•

Östersunds fotbollsklubb

•

Jämtland basket

•

Ann-Charlotte Mähler, kultur- och fritidsförvaltningen

•

Henrik Jansson, kultur- och fritidsförvaltningen
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KFN 00091-2020

Handläggare
Johan Palm

Beslutet skickas till

Sida

Datum

2020-06-17

Bakgrund

En rad föreningar och organisationer har hört av sig till Östersunds kommun
med begäran om stöd för att klara de ekonomiska utmaningarna som Covid19 innebär för deras verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån föreningarnas önskemål dels gått
igenom befintliga bidrag och bidragsnormer som idag hanteras av
Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Social- och
arbetsmarknadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden samt tittat på
vilka ytterligare stöd som kan vara aktuella för att mildra effekterna.
Kommunfullmäktige har utifrån den genomgången tagit beslut om att avsätta
1,5 mnkr för att framför allt kunna möta behov hos föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har själv
budgeterat om 1 mnkr för samma ändamål. En viktig del kultur- och
fritidsnämndens åtgärder har varit att erbjuda fria hyror vid nämndens
anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet våren och sommaren 2020.
Utöver detta har beslut tagits att de föreningar som behöver skjuta på sina
betalningar, då primärt de som har avgifter och hyror till kultur- och
fritidsnämnden, kan lämna en begäran om anstånd till 1 september. Begäran
om anstånd hanteras löpande. Därefter kan det bli en fråga om upprättande
av avbetalningsplaner över längre tid för att föreningarna ska kunna hantera
sina skulder.
I samband med dessa beslut så hanterades inte elit- och vuxenverksamhet
och inte heller frågor som rör arrangörer och kommande arrangemang.
Under våren har kultur- och fritidsförvaltningen haft löpande dialog med
Jämtland Basket och Östersunds Fotbollsklubb som bedriver elitseriespel på
kommunens anläggningar i Allsvenskan och Basketligan. De pekar på att det
är ett mycket osäkert läge kring villkoren under kommande säsong när det
framför allt gäller möjligheten att ta in publik. Vidare pekar bägge
föreningarna på att det nu finns särskilda utmaningar med deras ekonomi.
För Jämtland Basket innebar vårens avbrutna säsong ett mycket stort
ekonomiskt tapp vidare har bägge föreningarna utmaningar när det gäller
införsäljning och sponsorer.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utifrån det osäkerheter som finns kopplat
till elitseriespel samtalat om hur kommunen kan stötta föreningarna. Bägge
föreningarna har då fört fram att viktigast är att bidra till att föreningarna kan
minska sina kostnader under kommande säsong samt bidra till att skapa
förutsägbarhet i en tid då mycket är osäkert. Bägge föreningarna har då lyft
frågan ifall inte kommunen kan stå för den särskilda elitserieavgiften som
kultur- och fritidsnämnden tar ut i samband med föreningarnas
hemmamatcher i Allsvenskan och Basketligan. Avgiften är utformad så att
föreningarna betalar 10 kronor per redovisad besökare.
För säsongen 2018-2019 betalade Jämtland Basket en avgift på ungefär
335.000 kronor, med fördelningen ungefär 155.000 kronor hösten 2018 och
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Datum

2020-06-17

ungefär 180 000 kronor våren 2019. Östersunds fotbollsklubb betalade
säsongen 2019 en avgift på ungefär 720.000 kronor.
Mot den bakgrunden har kommunfullmäktige beslutat att medge att kulturoch fritidsnämnden får gå med underskott för att möjliggöra fri hyra för
Östersunds fotbollsklubbs och Jämtland baskets elitmatcher för kommande
säsong.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning idag är att kommunen troligen
kommer att få ta en stor del av kostnaden för kommande säsong, då
föreningarna kommer att ha begränsade möjligheter att ta in publik. Det
finns idag inte heller några samtal om att ändra taxemodellen. Även om
föreningarna under hösten ges möjlighet att ta in besökare kommer det
troligen ske gradvis och i mindre mängd.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår mot den bakgrunden och utifrån
kommunfullmäktiges beslut att medge att kultur- och fritidsnämnden får gå
med underskott att kultur- och fritidsnämnden beslutar om en tillfällig
förändring av avgiften vid elitseriespel i Allsvenskan och Basketligan och
därigenom kunna erbjuda fri hyra. Beslutet rör den särskilda avgiften på 10
kronor per redovisad besökare. Vidare föreslår förvaltningen att den
förändrade avgiften för Allsvenskan gäller säsongen 2020 och för
Basketligan gäller den förändrade avgiften säsongen 2020-2021.
Bedömningen idag är att det rör sig om en kostnad på drygt 1 miljon kronor.
Beslutet berör endast det som ligger inom ramen för avgiften för 10-kronan
per redovisad besökare. Övriga avgifter och kostnader som kultur- och
fritidsförvaltningen tar ut separat från föreningarna vid deras elitseriematcher
kommer även fortsättningsvis debiteras föreningen. Det gäller framför allt
tillkommande ytor, bokningar som ligger före och efter det som är reglerat i
beslutet och finns med i anvisningarna kring vad som ingår i avgiften för 10kronan per redovisad besökare.
I förslaget hanteras inte övrig vuxenverksamhet och inte heller frågor som
rör arrangörer och kommande arrangemang. Då det gäller frågor rörande
dessa verksamheter behöver kommunförvaltningen återkomma.

Underskrifter
Johan Palm
Förvaltningschef
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Protokoll från Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-06-17

§ 118

Dnr 00305-2020

Hantering av avgift i samband med
elitseriespel i Allsvenskan och Basketligan i
samband med Corona/Covid-19
I samband med Covid-19 har många föreningar fått stora ekonomiska
utmaningar. Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen har samtalat om
möjligheten att skapa en förutsägbarhet och underlätta för Östersunds
Fotbollsklubb och Jämtland Basket som bedriver elitseriespel i Östersund och
där kommunen tar ut en särskild avgift från föreningarna i samband med
elitmatcherna.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra fri hyra för Östersunds
fotbollsklubbs och Jämtland baskets elitmatcher för kommande säsong.
2. Kommunfullmäktige medger att kultur- och fritidsnämnden får gå med
underskott för att möjliggöra fri hyra för Östersunds fotbollsklubbs och
Jämtland baskets elitmatcher för kommande säsong.
3. Beslutet finansieras genom minskning av rörelsekapitalet vilket innebär att
det budgeterade resultatet minskar med motsvarande belopp. Vilket innebär
att budgeterade resultatet minskar.

Underlag för beslut
•

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-09, § 214

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08

Beslutet skickas till
•

Kultur- och fritidsnämnden

•

Henrik Jansson, kultur- och fritidsförvaltningen

•

Ann-Charlotte Mähler, kultur- och fritidsförvaltningen

•

Unto Järvirova, ekonomidirektör

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
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Protokoll från Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-06-17

•

Ella Sandström, redovisningschef

Christina Westman, budgetchef

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut
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Datum

Diarienummer

2020-06-15

KFN 00088-2020

Handläggare
Lena Byström

Stipendium till kulturföretagare med
anledning av Corona/Covid 19
Sammanfattning av ärendet
Det fria kulturlivet har drabbats hårt av corona/covid-19 pandemin och har
skapat stora ekonomiska utmaningar för alla inom kulturbranschen. Behovet
av att ge de professionella kulturskaparna verksamma i Östersunds kommun
möjlighet att söka ett tillfälligt arbetsstipendium finns.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inrätta ett tillfälligt
arbetsstipendium för professionella kulturskapare inom Östersunds
kommun under rådande pandemi.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att de kulturskapare som är
berättigade att söka stipendiet ska kunna påvisa att de är inom sin
kulturdisciplin har adekvat utbildning och erfarenhet. Att den
sökande till största delen får sin utkomst via sitt kulturskapande och
den sökande måste vara bosatt och verksam i Östersunds kommun.
3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den sökande måste kunna
verifiera vilka förluster de gjort under våren och sommarens
pågående pandemi genom att överenskomna arbeten i form av
konserter, föreställningar, utställningar, föredrag, workshops o.s.v.
har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att den sökande måste i sin
ansökan ange vad den avser att skapa som, på sikt, kan komma
medborgarna till del under sin stipendieperiod.
5. Sista ansökningsdag för stipendiet är den 14 augusti 2020.
6. Beredningsgrupp utgörs av kultur- och fritidsnämndens
beredningsgrupp för kulturstipendium.
7. Belopp per stipendium är 20 000 konor.
8. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avsätta 500 000 kr för
stipendiet. Medel tas ur ansvar 46000, verksamhet 31502, konto
45140, projekt 6000.

Underlag för beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-06-15

Datum

Sida

2020-06-15
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Beslutet skickas till


Ann-Charlotte Mähler

Bakgrund
Det fria kulturlivet har drabbats hårt av corona/covid-19 pandemin och har
skapat stora ekonomiska utmaningar för alla inom kulturbranschen. Behovet
av att ge de professionella kulturskaparna verksamma i Östersunds kommun
möjlighet att söka ett tillfälligt arbetsstipendium för de ekonomiska
påföljderna föreligger.
En omprioritering av kultur- och fritidsnämndens budget 2020 har gjorts
med anledning av pandemin. Dels för att ge ett ökat stöd till föreningslivet
och nu dels för att kunna stödja kulturskapare via detta tillfälliga stipendium.
De kulturskapare som är berättigade att söka stipendiet ska kunna påvisa att
de är inom sin kulturdisciplin har adekvat utbildning och erfarenhet. Att den
sökande till största delen får sin utkomst via sitt kulturskapande och den
sökande måste vara bosatt och verksam i Östersunds kommun.
Den sökande måste kunna verifiera vilka förluster de gjort under våren och
sommarens pågående pandemi genom att överenskomna arbeten i form av
konserter, föreställningar, utställningar, föredrag, workshops o.s.v. har ställts
in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
Den sökande måste i sin ansökan ange vad den avser att skapa som, på sikt,
kan komma medborgarna till del under sin stipendieperiod.
Stipendiet söks av den enskilde kulturskaparen och sista ansökningsdag är
den 14 augusti 2020. Det belopp som kan fördelas till respektive stipendiat
är 20 000 konor.

Underskrifter

Johan Palm
Förvaltningschef

Lena Byström
Kultursamordnare

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut
Datum

2020-06-17

Diarienummer

Förslag till beslut - Arrendeavtal
Litsbacken
Sammanfattning av ärendet

I samband med projektet utveckling av Litsbacken har dialog förts med
markägaren till marken där Litsbacken är belägen. Det finns nu ett förslag
till arrendetid och årlig arrendesumma som grund för avtalet.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 10 årigt arrendeavtal för att
möjliggöra utveckling av Litsbacken.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner arrendeavgift på 30 000 kronor per
år, inklusive årlig uppräkning.
3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner en ersättning om 123 000 kronor
för skogen som ligger inom arrendeområdet.
4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen,
genom kommunens mark- och exploateringsavdelning får i uppdrag att i
övrigt teckna arrendeavtalet.

Underlag för beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-17

Beslutet skickas till
Henrik Jansson, kultur- och fritidsförvaltningen

•

Jens Tirén, kultur- och fritidsförvaltningen

Bakgrund

1(2)

KFN 00030-2019

Handläggare
Jens Tirén

•

Sida

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdrag att titta på en långsiktig
utveckling av Litsbacken. Under det senaste året har dialog förts med
markägaren kopplat till ett långsiktigt arrendeavtal, ansökan om vattendom
för att möjliggöra investering i snökanonsystem samt projektering av
åtgärder i slalombacken.

Datum

2020-06-17

Åtgärderna i slalombacken som uppgår till ungefär 18 miljoner kronor kan
sammanfattas i projektering och utredningskostnader på ungefär 1 miljon
kronor, snötillverkningssystem inklusive vattendom på 5,4 miljoner kronor,
renovering av lift för 2,2 miljoner kronor, byggnader för personal och kunder
inklusive vatten och avlopp 3,5 miljoner kronor, garage inklusive förråd och
lokaler för utrustning 2,3 miljoner kronor, övriga investeringar på ungefär 2
miljoner kronor inklusive en begagnad pistmaskin.
Driftskostnaden beräknas idag till ungefär 1,4 miljoner kronor plus
kapitaltjänst på ungefär 1,8 miljoner kronor. Driftkostnaden består i
huvudsak av personal-, el- och snöproduktionskostnader samt några mindre
drift- och underhållskostnader kopplat till utrustning och maskiner.
Kapitaltjänsten utgår från att hela anläggningen skrivs av på de 10 år som
arrendeavtalet avser. Den årliga kostnaden blir ungefär 3,2 miljoner kronor.
Förslaget till arrendeavtal innehåller förutom arrendetid och arrendeavgift
kommunens möjligheter att genomföra tänkta investeringar, rätt till viss skog
inom arrendestället, rätt att riva befintliga serveringsstuga, ansvar att städa
av arrendestället vid arrendets upphörande med undantag för ledningar under
mark som får ligga kvar.
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning
För att kunna fortsätta detaljprojekteringen och påbörja en
investeringsprocess behöver först ett arrendeavtal tecknas. Innan
arrendeavtalet tecknas föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kultur- och
fritidsnämnden godkänner arrendetiden, som i detta fall kopplat till tänkta
investeringar är relativt kort, samt godkänner den årliga arrendesumman.
I samband med kompletteringsbudgeten i höst kommer kultur- och
fritidsförvaltningen föreslå att nämnden begär ombudgetering av befintliga
investeringsmedel samt en utökad ram från de 15 miljoner kronor som är
avsatt idag. Vidare kommer förvaltningen föreslå att nämnden begär en
utökad ram för att kunna hantera ökade driftskostnader.

Underskrifter
Johan Palm
Förvaltningschef

Jens Tirén
Handläggare
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Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut

1(1)

Datum

Diarienummer

2020-06-17

KFN 00026-2020

Handläggare
Alexandra Karlsson

Förslag till beslut - Valärenden - kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Inom kultur- och fritidsnämnden har man tillsatt ledamot till Wilhelm
Peterson-Berger Stiftelsen. Med anledning av avsägelser behöver nämnden
fatta beslut om ny ledamot till Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen.

Förvaltningens förslag till beslut
Till ledamot i Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen efter Sol Vikström utses…

Underlag för beslut
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 2020-06-17

Beslutet skickas till


Vald ledamot



Kommunkansliet för registrering i förtroendemannaregister



Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen

Underskrifter

Johan Palm
Förvaltningschef
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Alexandra Karlsson
Nämndsekreterare

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till
beslut
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Datum

Diarienummer

2020-06-17

KFN 00001-2020

Handläggare
Alexandra Karlsson

Förslag till beslut - Delegationsärenden
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
enligt delegationsbestämmelserna. Dessa beslut ska återredovisas till kulturoch fritidsnämnden.
Delegationsärenden från den 12 maj till och med 17 juni 2020 anmäls enligt
bilaga.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tar del av delegationsbeslut från Kultur- och
fritidsförvaltningen för perioden 12 maj till och med 17 juni 2020.

Underlag för beslut
Förteckning delegationsbeslut 2020-05-12 – 2020-06-17
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Datum
2020-05-12 – 2020-06-17

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Dokid

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-06-17

15215

UPPR

00079-2020

15207

UPPR

Lena Byström

00069-2020

2020-06-15

15272

UPPR

Kultur- och
fritidsnämnden

Fredrik Lindberg

00090-2020

2020-06-09

15252

UPPR

Göran Matzén

00087-2020

2020-06-09

15250

UPPR

Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden

Alexandra Karlsson

00047-2020

2020-06-08

15234

UPPR

Mia Wiktor Lunde

00136-2019

2020-05-26

15211

UPPR

Ansökan om föreningsstöd med anledning av
Corona/Covid 19 - Frösö Hembygdsförening
Ansökan om föreningsstöd med anledning av
Corona/Covid 19 - Teaterföreningen
Arnljotspelen
Delegationsbeslut - Skötsel av skjutvallen
sommaren 2020 med anledning av
Corona/Covid-19
Delegationsbeslut - Hyra av lounge till
reducerat pris med anledning av covid-19
Delegationsbeslut - Återkallande av delegation
för tjänsteresor samt deltagande på kurser och
konferenser för förtroendevalda
Delegationsbeslut - Förfrågan från Östersunds
Bugg och Rock'n roll klubb
Delegationsbeslut - Arrende Tallvallen

Lena Byström

2020-06-17

Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden

Göran Matzén

00082-2020

2020-05-19

15171

UPPR

Alexandra Karlsson

00099-2019

2020-05-18

15161

UPPR

Delegationsbeslut - Revidering av
sammanträdestider 2020 för kultur- och
fritidsnämnden
Delegationsbeslut - Ansökan om tillfälligt stöd

Göran Matzén

00077-2020

Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Kultur- och
fritidsnämnden
Kultur- och
fritidsförvaltningen

KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden
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Datum

Diarienummer

2020-06-17

KFN 00002-2020

Meddelanden – Kultur- och fritidsnämnden

KALLELSE
Kultur- och fritidsnämnden
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Datum

Diarienummer

2020-06-17

KFN 00003-2020

Överläggnings- och informationsärenden

