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Närvarolista

Parti Ledamöter Närvarande Ej tjänstgörande §§ Ersättare §§

KD Arne Ekstrand, ordförande X
Monica Hinders, I: e vice ordf. X

5 Kristina Embäck. 2:e vice ordf. X

Johan Carselind - Anneli H. §§ 3:|-3:I4

L Åke Thomasson X
KD Erika Strömstedt Taubert - Thomas M. §§3: I -32 14

S Edvin Wikström X
- Evelyn Göransson - Kenneth J. §§3:|-3:I4

Ersättare Tjänstgörande §§

M Anneli Hogreve X §§3:I-3: I4

M Thomas Molin X §§3:I-3: I4

L Magnus Ingemars -

C Henrik Olson -

Leif Hermansson -

Daniel Lagunas -

Kenneth Johansson X §§3: I -31 I4

Övriga närvarande Funktion

Katarina Freme Förvaltningschef

Anna Corbett Enhetschef Kultur och bibliotek

Johan Nordström Idrotts- och fritidschef

Eva Thorén Österåkers bibliotek

Matildajohansson Österåkers bibliotek

Lottie Skarstedt Utvecklingsledare

Sara Salminen Nämndsekreterare

Q, ;Kp W
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Register till Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2| april 2022

§
3:'1 Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor

§ 322 Anmälan om jäv

§ 3:3 Val av justerare samt tid för justering och information

§ 3:4 Ekonomisk månadsrapport per februari 2022

*§ 3:5 Ekonomisk månadsrapport pcr mars 2022

§ 3:6 Medicplan för biblioteksverksamhetcn

§ 3:7 Uppdaterade bestämmelser för bidrag och stöd

SS
3:8 Godkännande av förening

§ 3:9 Konstprogram Slussvaktarbosraden (omedelbar justering)

\\ 3:10 Ã'\rcndct utgår

§ 3:1 1 Svar på motion nr 26/2020 av Anders Borelid (813)- Motion om utomhusbad

'§. 3212 Meddelanden och information vilka anmälas i Kultur- och fritidsnämnden

\\ 3:13 Redovisning av fattade delegationsbeslut 2022-02-23-_2022-04-'l9

§ 3:14 Övriga frågor

W, em
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3;|

Upprop, fastställande av dagordning och Övriga frågor

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Upprop fastställd enligt ovan.

Ärende
Till sammanträdet har utsänts kallelse med förslag till dagordning samt tillhörande handlingar.

[Dagordningen fastställs enligt utkast, med undantag för ärende nr '10, Val till stiftelsen

Hackstastugan Hemvärnsgârdcn, som utgår. Thomas Molin (M) meddelar samtidigt att han

inte står till förfogande inför valet.

Ovriga frågor

Åke Thomasson (I.) anmäler en övrig fråga gällande nulägc Biskopstuna?

Kenneth johansson (MP) anmäler två övriga frågor:

'1 .Fotbollsarcnorna har varit svårtillgängliga under vårterminen, vad beror det på?

2. Idrotts- och fritidsalliansens lista borde. tillföras nämndens ledamöter.

WA W
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 32

Anmälan om jäv

Ordföranden frågar om någon vill anmäla jäv och får nekandc till svar.

WN (om
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 33

Val av justerare samt tid för justering och information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden utscr Kristina lälmbäck (8) till justerare. Protokollet justeras

måndagen den 25 april kl “10.45, Kansliet, Alccahusct, Åkersberga.

Sammanfattning

Arne Ekstrand (KD) föreslår Kristina Embäck (8) till justerare. Protokollet föreslås justeras

måndagen den 25 april kl 10.45, Kansliet, Alccahuser, Åkersberga.

Information
- Lottie Skarstedt, unrecklingsledare, informerade Om Fritid funktion.

-Kultur- och fritidsföwalmingen informerade nämnden om det pågående arbetet, från både

kommunens organisation och föreningar, med flyktingar från Ukraina.

?M 6%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3:4 Dnr KFNIS 2022/0027

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna den ekonomiska mänadsuppföljningen pcr februari 2022.

Sammanfattning

Nämndens nettolmstnad för perioden januari till februari 2022 var '14,3 mnkr och det

motsvarar 13 "zh av hclårsbudgctcn.

Prognosen för helåret är '108,2 mnkr Vilket motsvarar budget.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsfönmltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna den ckon(*›miska månadsuppföljningcn per februari 2022.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)

yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akten

Qi, L, 614%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 35 Dnr KFNI5 2022/0027

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2022

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2022.

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2022 var 22,4 mnkr och det motsvarar

20 r1/0 av hclåtsbudgeten.

Prognosen för helåret är '108,2 mnkr vilket motsvarar budget.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritids föwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsfön'altningcns beslutsförslag

innebärande att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2022.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)
yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

-Kommunstyrclsen

-Akten

W em
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3:6 Dnr KFN | 5 2022/0063

Medieplan för biblioteksverksamheten

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

anta Österåkers biblioteks medicplan.

Sammanfattning

Mcdieplancn Vänder sig till Österåkers kommuninvånare och ska också fungera som
styrdokument för medicarbetet vid Österåkers bibliotek. Medieplnncn beskriver Lex. hur

inköp och gallring hanteras på biblioteken, och fungerar som ett stöd för bibliotekspersonalen

i deras mcdicarbctc. Mcdieplancn är således en gemensam inköps- och gallringspolicy för

.

biblioteksverksamhetcn i Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsföwaltningcns tjänsteutlåtande daterat 2022-03-28.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsföwaltningcns beslutsförslag

innebärande att anta Österåkers biblioteks medicplan.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Akt

w. em
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3:7 Dnr KFN | 5 2022/0064

Uppdaterade bestämmelser för bidrag och stöd

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna uppdaterade bestämmelser för bidrag och stöd till ideella föreningar.

Sammanfattning

Bestämmelser för bidrag och stöd till ideella föreningar behöver uppdateras.

Kultur- och fritidsfá'mraltningcn har tagit fram ett uppdaterat regelverk.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsfönraltningens beslutsförslag

innebärande att godkänna uppdaterade bestämmelser för bidrag och stöd till ideella

föreningar.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)

yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- Akten

0_

»I

IN 5le
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3:8 Dnr KFN | 5 2022/0037

Godkännande av förening

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Godkänna föreningen Riksteatern Österåker och möjliggöra för dem att söka, för föreningen

tillgängliga, bidrag.

Sammanfattning

Föreningar måste ansöka i Kultur- och fritidsnämnden om att bli bidragsberättigad förening i

Österåkers kommun.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-29.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsföwaltningcns beslutsförslag

innebärande att anta godkänna föreningen Riksteatern i Österåker och möjliggöra för dem att

söka, för föreningen tillgängliga, bidrag.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)

yrkande och ñnncr att så är fallet.

Expedieras
- L\kt

W 52%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN § 3;| | Dnr KFN | 5 2020/0242

Svar på motion nr 26/2020 av Anders Borelid (SD)- Utomhusbad

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

avslå motionen med hänvisning till att Österåkers kommun är en skärgårdskommun med 93

mil lång strandlinjc och 75 insjöar och flertalet friluftsbad.

Sammanfattning

Denna motion föreslår ett budgetbcslut om en förstudie gällande en utomhuspoolanläggning i

Österåkers kommun där kostnader och lämplig plats kartläggs.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsföwaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-28.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag

innebärande att avslå motionen med hänvisning till att Österåkers kommun är en

skärgårdskommun med 93 mil lång strandlinjc och 75 insjöar och flertalet friluftsbad.

Åke Thomasson (I) deltar inte i beslutet.

Propositionsordning

(L)rdförandcn frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD)

yrkande och ñnner att så är fallet.

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Akt

M 6%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN§32|2 Dnr KFN l 5 2022/0002

Meddelanden och information vilka anmäles i Kultur- och

fritidsnämnden

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt

redovisas för Kultur- Och fritidsnämnden. Meddelanden och information ñnns i sin helhet hos

kansliet samt hos nämndekrctcraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kultur- och fritidsnämnden

under perioden 2022-02-23- 2022-04-'19

Avtal ansökan om Kulturevencmangsbidrag 2022, Husarö Lotsmuscum och KI-VN'lS

hembygdsförening, Berättelser vid strandknntcn 2022/0021

Ansökan om anläggningsbidrng 2022, .Åkersberga FC KFN'I 5

2022/0035

Kulturbidrag till Husarö Lotsmuseum, vandringsled på I-Iusarö KI“'NlS

2022/0039

Samråd för detaljplan Skånsta 2:171 (Länsmansgårdcn), KS 2018/0130 i KFN '15

Österåkers kommun 2022/0040

Avtal ansökan om Kulturevencmangsbidrag 2022, Österåkers KFN '15

kammarmusikförening, Kammarmusikkonscrter i Österåker 2022/0014

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Österåkers slöjdérirllc KFN] 5

2022/0041

1-\nsökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Åkersberga KFN '15

Trädgårdssällskap 2022/0042

:\ns<'.'›kan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Österåkers I<l-*'N15

hembvgds- och fornminncsförening 2022/0043

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Södra Roslagens KFN'IS

släktforskarförcning 2022/0044

Ansökan om projektbidrag kultur för äldre, ny lokal i Ljusterö nya KFN '15

hembygdsgård, Ljusterö Konstförening 2022 2022/0045

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Ljusterö KFN15
Pensionärsförening 2022/0046

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, SPF Seniorerna KFN] 5

Österåker. iN/chlcmstidning finns i akten, ej inskannad. 2022/0047

Redovisning ansökan om projektbidrag kultur för äldre, Kulturföreningen KFN] 5

Livat, Livckonscrt och underhållning på kommunala äldreboenden 2021 2021/0096

Redovisning av ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre, Ljusterö KFN '15

Pcnsionärs förening 2021 2021 /0052

Redovisning ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre, .Åkersberga KFN 'l 5

trädgårdssällskap 2021 2021/0043

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Åkersberga 'Finska KITN15

Förening 2022/0048

Avtal ansökan om Kulturcvcncmangsbidrag 2022, Kulturföreningen Livat, KFN'I 5

Allsång på Ekbacken med Livat 2022/0016

Avtal ansökan om kulturevcnemangsbidrag 2022, Kulturföreningen Livat, KFN 15

CM 5%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Musikteater på Ekbacken med Livat 2022/0015

Avtal ansökan om Kulturevenemangsbidrag 2022, KFN '15

Kulturföreningen I JVM, Musikteater Livat på I-Iagbykullcn 2022/0017

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, PRO .Åkersberga KFN '15

2022/0049

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Agriakören KFN '15

2022/0050

1-\nsökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Berga Boule KFNIS
2022/0051

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Österåkers KFN'IS

Konstförening 2022/0052

Ansökan om projektbidmg kultur för äldre, Österåkers konstförening, KFN '15

Seniorcrnas dag och fredagsmusik i trädgården under sommaren 2022 2022/0053

Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2022, Österåkeitjsikonstförcning, KFN'IS

Stimulansutvcclding 2022/0054

Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2022, Kulturföreningen Livat, KFNI 5

i\/Iusikal 21 121 minute 2022/0055

Ansökan om projektbidmg kultur för äldre 2022, Kulturföreningen i KPN'l 5

Österåker, .A Tribute to Charlie Norman 2022/0057

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Kulturföreningen i Kl-*N'l 5

Österåker 2022/0058

Broschyr från Kulmrföreningcn i Österåker och 'Folkets Hus, finns i akten, KFN '15

ej inskannad 2022/0058

Komplettering till ansökan om projektbidrag kultur för äldre, ny lokal i KFN'IS

Ljusterö nya hembygdsgård, Ljusterö Kcmstfi'njening 2022 2022/0045

.›'\ns(:'›kan om bidrag för skapande av infornmtionsñlm för hcmbygdsobjekt, KFN'l 5

Österåkers hcmbvgds- och fornminnesförening 2022/0059

Ansökan om inkludcringsbidrag 2022, RSMH I Samma Båt KFN '1 5

2022/0061

Avtal ansökan om kulturcvenemangsbidmg 2022, I“x'ulturförmlingen Livat, KFN '15

Österåkers Luciafirande 2022/0018

Redovisning av ansökan om Kulturcvcncmangsbidrag, Kulturföreningen i Kl?"N'l 5

Österåker - Musikfcstival 2021 2021 /0015

Redcwisning av ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre, KFN'15

Kulturföreningen i Österåker 2021 2021/0055

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre, Åkersberga Filmsmdio KFN '15

2022, komplettering 2022/0028

Redovisning av ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre SPF KFN '15

Seniorcrna Österåker 2021 2021/0045

Ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, PRO Åkersberga, KFN'l 5

komplettering 2022/0049

Expedieras
- Akt

QM 614%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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KFN§3:I3 Dnr KFN I 5 2022/000I

Redovisning av delegationsbeslut 2022-02-23-2022-04- I 9

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller

tjänsteman enligt en av Kultur- och fritidsnämnden antagen dclegationsordning (antagen

2018-05-03, dnr KFN'IS 2015 /0028-002). Dessa beslut ska redovisas i Kultur- och

fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller

fastställa delegationsbcslutcn. Kultur- och fritidsnämnden kan återkalla lämnad dclegering.

Delegationsbesluten finns tillgängliga hos nämndsekreterarcn före sammanträdet och därefter

hos kansliet.

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.0.m. att

Kultur- och fritidsnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justcrats och

anslagsbcvis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighctsärendcn

där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Delegationsbeslut bidrag till Skånsta ryttare avseende avgift för ridning för KFN'lS

funktionsncdsatta 2022 2022 /0031

Delegationsbeslut 'Ungas egen organisering» bidrag LurkL/-\N I<l'-7N'l 5

2022/0062

[Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre, Österåkers KFN '15

konstförening, Seniorcrnns dag och fredagsmusik i trädgården under 2022 /0053

sommaren 2022

Delegationsbeslm ansökan om projektbidmg kultur för äldre 2022, Österåkers KI-*N'l 5

k('›nstf("›rcning, Stimulansutveckling 2022/0054

Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2022, KFN '15

Kulturföreningen I livat, L\»'Iusikal a la minute 2022/0055

Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2022, KFN 15

Kulturföreningen i Österåker, :\ Tribute to Charlie Norman 2022/0057

Delegationsbeslut ansökan Om projektbidrag kultur för äldre, ny lokal i KFN '15

Ljusterö nva hcmbvgdsgárd, 1,,jL15tcrö Konstförening 2022 2022/0045

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Berga KFN'15

Boule 2022/0051

Delegati(.›nsbcslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFN 15

Kulturföreningen i Österåker 2022/0058

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFN'l 5

Agriakörcn 2022/0050

Delegationsbeslut ansökan om verksamhctsbidrag kultur för äldre, Ljusterö KFN'IS

konstförening 2022 2022/0030

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFN 15

Ljusterö Pensionärsförening 2022 /0046

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFNlS
Österåkers hcmbvgds- och fornlmnnesñ'ircning 2022/0043

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, PRO KI“'N '15

Q?) 5%
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande
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Åkersberga 2022/0049

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, SPF KFN '15

Scniorerna Österåker 2022/0047

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, Södra KFN '15

Roslagens Släktforskarförening 2022/0044

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre, Åkersberga KFN '15

I-'vilmstudio 2022 2022/0028

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFN 15

Åkersberga Finska Förening 2022/0048

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KITN '15

Österåkers Konstförening 2022/0052

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidrag kultur för äldre 2022, KFN'15

Österåkers slöjdgille 2022/0041

Delegationsbeslut ansökan om verksamhetsbidmg kultur för äldre 2022, KFNIS
Åkersberga 'I'rädgårdssällskap 2022/0042
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KFN § 3;|4 Dnr KFN |5 2022/0006

Ovriga frågor

Åkc Thomasson (1) har lämnat en fråga om nuläget för Biskopstuna.

Svar: Projektet har fördröjts något med anledning av att antikvarien har slutat. Ny antikvarie är

rekryterad och börjar ijuni. Lördagen den 11 juni är det invigning av Elisabeth Olssons

utställning och nämnden bjuds in att närvara vid invigningen.

Kcnncthjohansson (MP) anmälde två övriga frågor.

'1.130tbollsplanerna har varit svårtillgängliga under Vårterminen, vad händer?

Svar: Vi har haft problem med belysning samt värmen i fotb(_›llsp1ancn.

Problem med några bclysningsmasterna

Problem med värmcväxlare för återvinning till fotbollsplancn.

2. Kenneth Johansson (MP) föreslår att IFAzs (Idrotts- och fritidsaliansen) ”frågelista” ska tas

upp i nämnden.

Svar: ”Frågelismn” från IFA har ställts de enskilda partierna i Österåker och är inte ett ärende

för nämnden.
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