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Plats och tid 
Domsalen, Rådhuset, onsdagen den 6 oktober 2021 kl 15:00 – 16:05 

Paragrafer 
§§ 108-110 

Beslutande 
Per Lundgren (C), Ordförande 

Johannes Andersson (C) 

Lars Olof Lignell (M) 

Therese Dahlgren Ekroth (M) 

Maria Nerpin (S), 1:e vice ordförande 

Thomas Andersson (S) 

Eva Marcusdotter (S) 

Tjänstgörande ersättare  
Martin Nordman (C), tjänstgörande ersättare för Linda Peterson Ödbring (C) 

Peter Bodemyr (V), tjänstgörande ersättare för Thomas Dahlberg (MP) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Göran Andersson (M) 

Thord Eric Nilsson (L) 

Övriga närvarande 
Maj Eriksson, tf förvaltningschef 

Alexandra Karlsson, nämndsekreterare  

Joakim Halvarsson enhetschef 

Johan Nordin, enhetschef fritidsgårdar 

Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom §§ 108 – 109  

Karin Flodin, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 110 

Utses att justera 
Maria Nerpin, S 
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Justering 
Rådhuset, 2021-10-06 

Underskrifter 

Ordförande 

Per Lundgren 

Justerare 

Maria Nerpin  

Sekreterare 

Alexandra Karlsson 

 

 

  

Protokollet är justerat. Justeringen av Kultur- och fritidsnämndens protokoll 

2021-10-06 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla. 

 

Anslagstid:  2021-10-07 till och med 2021-10-29 

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, rådhuset 
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§ 108    Dnr 00132-2021 

Sammanträdestider 2022 för kultur- och fritidsnämnden 
Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden har upprättats. Hänsyn har 

tagits till kommunens budget- och budgetuppföljningsprocesser, sammanträdesdagar 2022 

för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt finans- och ledningsutskottet. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Följande sammanträdestider fastställs för kultur- och fritidsnämnden för 2022: 

 

26 januari (onsdag)    

16 mars (onsdag)    

20 april (onsdag, eftermiddagssammanträde)     

18 maj (onsdag)     

21 september (onsdag)    

19 oktober (onsdag)   

16 november (onsdag, eftermiddagssammanträde)    

14 december (onsdag)    

 

Dagsammanträdena börjar kl. 08.30. 

Eftermiddagssammanträdena börjar kl. 13.00 

Förvaltningens förslag till beslut 
26 januari (onsdag)    

16 mars (onsdag)    

20 april (onsdag, eftermiddagssammanträde)     

18 maj (onsdag)     

21 september (onsdag)    

19 oktober (onsdag)   

16 november (onsdag, eftermiddagssammanträde)    

14 december (onsdag)    

 

Dagsammanträdena börjar kl. 08.30. 

Eftermiddagssammanträdena börjar kl. 13.00 

Underlag för beslut 

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



 Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 

Sida 

6(10) 

 

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

Beslutet skickas till 

• Samtliga ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

• Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Område kommunikation för publicering på hemsidan 

• Kommunrevisionen (nämndens revisor för kännedom) 

• Maria Hagnestad, verksamhetscontroller 
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§ 109    Dnr 00100-2021 

Verksamhetsplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan 2022 för Kultur- 

och fritidsnämndens verksamhetsområde.  

Inför år 2022 uppdras kommunens nämnder och styrelser särskilt att vidta besparingar, 

effektiviseringar och intäktsökningar för att nå kommunens övergripande mål om god 

ekonomisk hushållning. För år 2022 har fullmäktige beslutat att Kultur- och 

fritidsnämnden ska spara 2,437 mnkr. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan 

för kultur- och fritidsnämnden 2022. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättad 

beskrivning av uppdrag 2022 fastställs för verksamhetsåret 2022. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet ”Bibliotekets öppethållande 

(exklusive meröppet) utöver 08-17 vardagar, timmar/vecka”. 

 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet ”Simhallens öppethållande 

utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka”. 

 

5. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 1,15 mnkr för 

Exercishallen. 

 

6. Kultur- och fritidsnämnden begär att få tillfälligt utökad budgetram med 0,3 mnkr för 

Exercishallen, endast under 2022. 

 

7. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 6,1 mnkr för utökad 

Fritidsverksamhet. 

 

8. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 0,4 mnkr till hyra för en 

central fritidsgård. 

 

9. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka 

investeringsprojektet ”Litsbacken, om och tillbyggnad”, med budget 5,0 mnkr, från 

Balansräkningsenheten fastighet. 
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10. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka 

investeringsprojektet ”Anpassningar anläggningar inför parasportsevenemang”, med 

budget 5,6 mnkr, från Balansräkningsenheten fastighet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan 

för kultur- och fritidsnämnden 2022. 

 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer upprättad 

beskrivning av uppdrag 2022 fastställs för verksamhetsåret 2022. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet ”Bibliotekets öppethållande 

(exklusive meröppet) utöver 08-17 vardagar, timmar/vecka”. 

 

4. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ta bort nyckeltalet ”Simhallens öppethållande 

utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka”. 

 

5. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 1,15 mnkr för 

Exercishallen. 

 

6. Kultur- och fritidsnämnden begär att få tillfälligt utökad budgetram med 0,3 mnkr för 

Exercishallen, endast under 2022. 

 

7. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 6,1 mnkr för utökad 

Fritidsverksamhet. 

 

8. Kultur- och fritidsnämnden begär att få utökad budgetram med 0,4 mnkr till hyra för en 

central fritidsgård. 

 

9. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka 

investeringsprojektet ”Litsbacken, om och tillbyggnad”, med budget 5,0 mnkr, från 

Balansräkningsenheten fastighet. 

 

10. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta tillbaka 

investeringsprojektet ”Anpassningar anläggningar inför parasportsevenemang”, med 

budget 5,6 mnkr, från Balansräkningsenheten fastighet. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet punkt 1 och punkt 2. 
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Underlag för beslut 

• Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28 

• Verksamhetsplan 2022 kultur- och fritidsnämnden 

Beslutet skickas till 

• Ann-Charlotte Mähler, förvaltningsekonom Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Maj Eriksson, tf förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Maria Hagnestad, verksamhetscontroller Kommunledningsförvaltningen 

• Andréa Bucknor, budgetcontroller Kommuledningsförvaltningen 

• Kommunstyrelsen 
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§ 110    Dnr 00003-2021 

Överläggnings- och informationsärenden  
Följande informationer hålls vid dagens sammanträde: 

1. Uppföljning från Barn- och utbildningsförvaltningen om 

fritidshemsverksamheten samt information om öppen fritidsverksamhet. 

Karin Flodin, Johan Nordin 

 

 

 


