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

Paragrafer 
§§ 81-82 

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 

Thomas Andersson (S), deltar på distans via Teams 

Eva Marcusdotter (S), deltar på distans via Teams 

Thomas Dahlberg (MP), deltar på distans via Teams 

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 

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

Alexandra Karlsson, nämndsekreterare  

Joakim Halvarsson enhetschef, deltar på distans via Teams  

Lena Byström, kultursamordnare, deltar på distans via Teams 

Fredrik Lindberg, projektledare/utredare, deltar på distans via Teams 

Utses att justera 
Maria Nerpin (S) 

Justering 
Rådhuset, 2021-09-22 §§ 81-82 
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Underskrifter 

Ordförande 

Per Lundgren 

Justerare 

Maria Nerpin  

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:  2021-09-22 till och med 2021-10-14 §§ 81-82 

Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen, rådhuset 
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Ärendelista 

§ 81   Dnr 00010-2021 

Östersunds kommuns kulturpris 2021 ......................................................................................... 5 

§ 82   Dnr 00059-2021 

Kultur- och fritidsnämndens idrottsledarpris 2021...................................................................... 6 
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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 
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Beslutet skickas till 

• Utdrag med motivering till pristagaren  

• Ann-Charlotte Mähler, ekonom Kultur- och fritidsförvaltningen  

• Jennie Axell, administratör Kultur- och fritidsförvaltningen 


