SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2021-11-24

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 11.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Jenny Hödefors (S), ordf, ej § 127
Jouni Ståhlhane (C)
Ove Nilsson (S)
Maria Blomberg (L)
Bertil Bredin (M), ej § 127
Kristina Nylander (V)
Claes Gustavsson (SD)
Eva Wilhelmsson (C) § 127
Inger Emterby Thuresson (KD) § 127

Övriga deltagande

Ersättare: Eva Wilhelmsson (C) ej § 127, Inger Emterby Thuresson (KD) ej §
127, Carylon Karlsson (SD) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och
fritidschef Sven-Olof Juvas, XX och XX, Regionala Kulturskolan § 113,
enhetschef Jenny Hägg § 113.

Närvarorätt

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Jouni Ståhlhane (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 29 november 2021 klockan 12.30

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

§113 - 136
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Carina Iwemyr
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………

Jenny Hödefors (S) ej § 127
Justerande

Jouni Ståhlhane (C) ej § 127

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jouni Ståhlhane (C) ej § 127
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 113-136

Sammanträdesdatum

2021-11-24
2021-11-29

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-12-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

2 ()

KFN § 113
Information från förvaltningen m m Dnr 17/21
Kultur- och fritidschefen informerar om följande:
•

Resultat från medarbetarenkät

XX och XX, Regionala Kulturskolan, redogör för Regional Kulturskolans
verksamhet och vilka utmaningar man ser framöver.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 114
Anläggande av bilparkering vid Björsbo skola – Svedvi Berg Hembygdsförening Dnr 169/21
Svedvi Berg Hembygdsförening ansöker i skrivelse den 15 september 2021 om
bidrag för att delfinansiera en parkeringsyta vid Björsbo skola. Fastigheten äger
Svedvi Bergs hembygdsförening sedan 2002. Den ursprungliga parkeringen har
hembygdsföreningen under året byggt ut för att göra parkeringsmöjligheten
rymligare och säkrare. Den totala kostnaden blev 29 652 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2021 att man
anser att utökning av parkeringsytan vid Björsbo skola är en bra åtgärd vilket
har löst en tidigare mer otrygg parkering till att bli mer säker. Dock finns inte
det utrymme i budget att stödja denna typ av åtgärd. Om ansökan från Svedvi
Berg hembygdsföreningen inkommit innan beslut om projektstart hade kulturoch fritidsnämnden haft möjligheten att undersöka ett stödjande av detta projekt
genom en så kallad hemställan till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 90.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Svedvi Bergs hembygdsförenings ansökan om bidrag till parkeringsyta
vid Björsbo skola.

_______
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 115
Motion av Peter Ristikartano (MP) om att rusta upp idrottsytan i nordöstra Kolbäck – för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 125/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”I nordöstra Kolbäck finns det en
asfaltsyta med högt staket som ser ut som att vara en idrottsyta. Den skulle
kunna bli en någorlunda fungerande idrottsyta med relativt små medel, med
ogräsrensning, med lite kallasfalt och kanske med några basketkorgar.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Rustar upp idrottsytan söder om Valentingatan 13 i Kolbäck.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 28 oktober 2021 att man
tillsammans med tekniska förvaltningen under 2021 bland annat sammanställt
alla motions- och idrottsytor som ingår i tekniska förvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningens skötselprogram. Detta för att få en bättre överblick. Den
yta som motionären hänvisar till är inte en yta som politiskt beslutat om ska
vara en idrottsyta och följaktligen inte heller ingår i underhållsplanerna som en
sådan. Kultur- och fritidsförvaltningen anser heller inte att denna yta ska bli
upptagen i nuvarande skötsel- och underhållsplaner som en idrottsyta att förvalta och underhålla.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 91.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen med hänvisning till att ytan inte är någon idrottsyta som
kommunen i dag förvaltar och underhåller och den kommer inte att tas upp som
en idrottsyta inom nämndens ansvarsområde.

__________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 116
Internkontroll för kultur- och fritidsnämnden 2022

Dnr 194/21

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden för
2022. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar
på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta
med under 2022 kan förvaltningsledningen upprätta förslag på egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2022. Kultur- och fritidsnämnden har inga egna kontrollobjekt förutom de övergripande.
Kommunövergripande
•
•
•
•

Uppföljning av avtalstroheten
Tillgänglighet telefoni
Delegationsordning och underskriftsbemyndigande
Översyn av internkontrollen i samband med införandet av Stratsys

Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 92.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2022 i enlighet
med en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef (bilaga) f v b till berörd
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 117
Slutredovisning av projekt ny skurmaskin till Nibblehallen Dnr 29 /21
I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2021 finns inköp av
ny skurmaskin till Nibblehallen upptagen. Syftet med investeringen är att
ersätta den gamla slitna skurmaskinen med en ny. I investeringsbudgeten beräknade projektet kosta 150 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
den 17 februari 2021 § 20 att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för
inköp av skurmaskin till Nibblehallen.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 41 att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 150 000 kronor och att nettokostnadsökning om
22 886 kronor framöver ska rymmas inom nämndens budget. Vidare ska kulturoch fritidsnämnden inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk redovisning av projektet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 november 2021 att investeringen landande på 126 400 kronor. Den beräknade tidsplanen har inte
kunnat hållas på grund av försenad leveranstid av produkten från leverantören.
Förvaltningen anser att trots försening av leverans av skurmaskinen från leverantören har projektet kunnat slutföras under augusti 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 93.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisning och överlämna den kommunstyrelsen.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 118
Slutredovisning av projekt självbetjäningssystem samt hemställan om
omfördelning av medel i investeringsbudgeten Dnr 30 /21
I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2021 finns inköp
av självbetjäningssystem till Skantzöbadet upptagen. Syftet med investeringen av en sådant system vid badanläggningen är att få snabbare genomgång i kassan och utsläpp, minskat behov av bemanning, gäster kan själv
köpa badentré digitalt via webben med olika ankomsttider vilket minskar köbildning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2021 § 44 att
ansöka om starttillstånd för inköpa av nytt självbetjäningssystem.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 44 att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 500 000 kronor för inköp av självbetjäningssystem och att nettokostnadsökning om 54 675 kronor framöver ska rymmas inom
nämndens budget. Vidare ska kultur- och fritidsnämnden inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk redovisning av projektet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 2021 att den
målbild som förvaltningen hade vid projektstart var att systemet skulle vara på
plats med alla nödvändiga uppkopplingar till i slutet av juni. På grund av förseningar av leverans av utrustning m m från leverantören kunde systemet tas i
bruk först i mitten av juli. När det väl var på plats har systemet bland annat
genererat minskade köer och skapat smidigare entrélösningar till badet. Investeringen var beräknad till 500 000 kronor. På grund av extra kostnader för injustering av system samt högre fraktkostnaden blev projektets totalkostnad
555 300 kronor. Nettokostnaden har ökat till 64 026 kronor. Förvaltningen
anser trots förseningar av leverans av material från leverantören har projektet
kunnat slutföras under den gångna sommaren. Drygt 16 000 webbokningar har
genomförts vilket visar på att många besökare utnyttjat systemet.
Kultur- och fritidschefen föreslår nämnden besluta att rekommendera kommunstyrelsen att godkänna slutredovisning av projekt – Självbetjäningssystemet till
Skantzöbadet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 94.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 118
att hemställa hos kommunstyrelsen att i 2021 års investeringsbudget omfördela
55 300 kronor till projekt självbetjäningssystem varvid 23 600 kronor tas från
projekt ny skurmaskin till Nibblehallen och 31 700 kronor från projektet
Vallmobadet,
att hemställa hos kommunstyrelsen att återställa 31 700 kronor till projektet
Vallmobadet i investeringsbudgeten för 2022, samt
att den ökade nettokostnadsökningen ryms inom nämndens budgetram.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 119
Återsökning av medel hos kommunstyrelsen gällande stöd till föreningslivet med anledning av Covid-19 Dnr 53/21
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 att avsätta 400 000 kronor för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade också att kultur- och fritidsnämnden får återsöka
medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna
och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
I de av kultur- och fritidsnämnden antagna interna riktlinjer framgår vilka förutsättningar som gäller för ansökan. Förningen ska antingen vara en registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
som drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Uppbära
verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun. I ansökan skulle
det också framgå: Vilket ekonomisk stöd organisationen behöver till följd av
covid-19 under perioden 1 januari-30 juni 2021.Vilka andra stöd som organisationen har sökt på grund av covid-19 och eventuella besked för dem. Vilka
andra stöd organisationen planerar att ansöka om till följd av covid-19.
Beskrivning av föreningens nuläge och vilka åtgärder organisationen gör för att
den ekonomiska påverkan ska bli så liten som möjlig till följd av covid-19. Till
ansökan ska bifogas utfall 2020, fastslagen budget 2021, nuvarande utfall 2021
samt prognos för helåret 2021 för varje intäkts- och kostnadspost.
Under ansökningsperioden inkom 21 ansökningar. 8 föreningar har beviljats
stöd och 13 föreningar har fått avslag på sina ansökningar. Kultur- och fritidschefen har sammanställt redovisning av de bidrag som kultur- och fritidsnämnden beviljat föreningar. Totalt har nämnden beviljat bidrag till föreningar om
260 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 95.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ansöka hos kommunstyrelsen om 260 000 kronor för beviljade bidrag till
föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av Covid -19, enligt en till
ärendet hörande bilaga.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 120
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi t o m
september 2021 Dnr 93/18
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också att
kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport.
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 25 oktober 2021 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi t o m september 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 96.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

_________
Exp: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 121
Översiktsplan för Sala kommun 2050 - för yttrande

Dnr 186/21

Sala kommun har skickat ut förslaget till ny översiktsplan för samråd. Översiktsplanen visar inriktning på kort och lång sikt med utblick mot år 2050.
Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att senast den 1 december 2021 lämna
synpunkter på förslaget till kommunstyrelsen.
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens
struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade
större orter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Sala kommun har valt följande vägledande principer för arbetet:
• Utveckla, bevara, förvalta och tillgängliggör Sala kommuns rika naturoch kulturmiljöer för ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion,
biologisk mångfald, klimatanpassning, rekreation och identitet.
• En flerkärnig och varierande ortstruktur med Sala stad som tyngdpunkt.
• Utveckling ska prioriteras där det finns skola, service, kollektivtrafik
och infrastruktur för att stärka det lokala samhället.
• Ett sammankopplat Sala
Efter att ha studerat förslaget till ny översiktsplan och inte funnit något i
underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens
uppdragsområde, föreslås att nämnden ska uttala att man inget har att erinra till
Sala kommuns förslag till ny översiktsplan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 97.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot Sala kommuns förslag till ny
översiktsplan.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 122
Godkännande att projektstöd från år 2021 överförs till 2022

Dnr 195/21

Förvaltningen har den 8 november 2021 sammanställt förteckning över projekt
som fortsätter 2022. Projekt Barnverksamhet biblioteket, Sommarlovsaktivitet
2021, Rex, Hallstas Ungdomsambassadörer, Utvecklingsbidrag Kulturskola
2021, Stärkta bibliotek 2020, Samverkansprojekt Film Västmanland, Bokstart,
Utvecklingsbidrag Kulturskola fortsätter för 2022 och för dessa projekt överförs
totalt 2 037 127 kronor till år 2022. Ytterligare fakturor kan komma under
december 2021 och påverka det belopp som kan överföras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 98.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att projektstöd från år 2021; Barnverksamhet biblioteket, Sommarlovsaktivitet
2021, Rex, Hallstas Ungdomsambassadörer, Utvecklingsbidrag Kulturskola
2021, Stärkta bibliotek 2020, Samverkansprojekt Film Västmanland, Bokstart,
Utvecklingsbidrag Kulturskola 21/22, Regional filmpedagog Västmanland
21/22, Stärkta bibliotek 2021 om högst 2 037 127 kronor överförs till 2022.

________
Exp till: Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 123
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2022

Dnr 192/21

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2021 § 99.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden
under år 2022: den 25/1, 23/2, 30/3, 27/4, 18/5, 15/6, 31/8, 28/9, 26/10, 23/11
och den 7/12.
Sammanträdet börjar klockan 09.00 om inte annat anges i kallelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 124
Öppettider för biblioteksfilialen i Kolbäck från den 1 december 2021
Dnr 201/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 maj 2020 § 47 om följande ordinarie öppettider för biblioteksfilialen i Stationshuset i Kolbäck.
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00-13.00 (bemannat), 15.00-21.00 (meröppet)
15.00-21.00 (meröppet)
14.00-17.00 (bemannat), 17.00-21.00 (meröppet)
15.00-21.00 (meröppet)
15.00-21.00 (meröppet)

Förvaltningen har upprättat förslag på nya öppettider för biblioteksfilialen i
Kolbäck från 1 december 2021 enligt följande:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10.00-13.00 (Bemannat, 13.00-20.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)
14.00-17.00 (bemannat), 17.00-20.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att förslag till nya öppethållandetider för biblioteksfilialen och fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck ska fastställas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att med upphävande av sitt beslut, i tillämpliga delar, den 20 maj 2020 § 47
fastställa följande öppethållande för biblioteksfilialen och fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

10.00-13.00 (Bemannat, 13.00-20.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)
14.00-17.00 (bemannat), 17.00-20.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)
11.00-17.00 (meröppet)

_________
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidschefen
Bibliotekschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 126
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022
Dnr 203/21
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2018
§ 76 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland att fastställa
ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2021 samt uppdrog till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå anpassningar i
styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att förslag till reglemente ska antas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 23 april 2018 § 76 och den 25 maj 2020
§ 51 anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

16 ()

KFN § 127
Bidrag till föreningen HSK Fotboll för förberedelsearbeten under år 2021
inför öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank Dnr 197/21
Jenny Hödefors (S) och Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Eva Wilhelmsson (C) och Inger Thuresson (KD).
Jouni Ståhlhane (C) övertar ordförandeskapet.
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta upp
en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten kunna
erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och
inkludering. Under år 2021 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en rad förberedelseaktiviteter med syfte att under år
2022 kunna öppna det föreningsdrivna Hallstahammars Aktivitetsbank i Eldsbodahuset. Aktiviteter som genomförts under året bland annat insamlingskampanj, iordningställande av lagerlokal och butik, utbildning i utlåningssystem.
Förberedelsearbetet kommer att fortgå en bit in i år 2022 innan det är dags för
öppnandet av verksamheten för allmänheten och kommunens skolor.
HSK Fotboll har under år 2021 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att
möjliggöra öppnade av Hallstahammars Aktivitetsbank under år 2022. Med
anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att HSK Fotboll ska beviljas
ett bidrag om 12 500 kronor för deras insatser.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jouni Ståhlhane (C) yrkar att HSK Fotboll ska beviljas bidrag om 12 500
kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jouni Ståhlhane (C)
yrkande
att tilldela HSK Fotboll bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år
2021 för att möjliggöra öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank.
Härefter återinträder Jenny Hödefors (S) och Bertil Bredin (M). Jenny Hödefors
(S) återtar ledningen av sammanträdet
_________
Exp: HSK Fotboll
Kultur- och fritidschefen
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

17 ()

KFN § 128
Bidrag till föreningen IBK Hallsta för förberedelsearbeten under år 2021
inför öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank Dnr 198/21
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta upp
en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten kunna erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och
inkludering.
Under år 2021 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
genomfört en rad förberedelseaktiviteter med syfte att under år 2022 kunna
öppna det föreningsdrivna Hallstahammars Aktivitetsbank i Eldsbodahuset.
Aktiviteter som genomförts under året bland annat insamlingskampanj, iordningställande av lagerlokal och butik, utbildning i utlåningssystem. Förberedelsearbetet kommer att fortgå en bit in i år 2022 innan det är dags för öppnandet
av verksamheten för allmänheten och kommunens skolor.
IBK Hallsta har under år 2021 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att
möjliggöra öppnade av Hallstahammars Aktivitetsbank under år 2022. Med
anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att IBK Hallsta ska beviljas
ett bidrag om 12 500 kronor för deras insatser.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att IBK Hallsta ska beviljas bidrag om 12 500 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att tilldela IBK Hallsta bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år
2021 för att möjliggöra öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank.

_________
Exp: IBK Hallsta
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

18 ()

KFN § 129
Bidrag till PRO Hallstahammar för förberedelsearbeten under år 2021
inför öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank Dnr 199/21
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta upp
en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten kunna
erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen
möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2021 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
genomfört en rad förberedelseaktiviteter med syfte att under år 2022 kunna
öppna det föreningsdrivna Hallstahammars Aktivitetsbank i Eldsbodahuset.
Aktiviteter som genomförts under året bland annat insamlingskampanj, iordningställande av lagerlokal och butik, utbildning i utlåningssystem. Förberedelsearbetet kommer att fortgå en bit in i år 2022 innan det är dags för öppnandet
av verksamheten för allmänheten och kommunens skolor.
PRO Hallstahammar har under år 2021 deltagit i en rad aktiviteter som syftar
till att möjliggöra öppnade av Hallstahammars Aktivitetsbank under år 2022.
Med anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att PRO Hallstahammar
ska beviljas ett bidrag om 12 500 kronor för deras insatser.
Jenny Hödefors (S) yrkar att PRO Hallstahammar ska beviljas bidrag om
12 500 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att tilldela PRO Hallstahammar bidrag om 12 500 kronor för deras insatser
under år 2021 för att möjliggöra öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank.

_________
Exp: PRO Hallstahammar
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

19 ()

KFN § 130
Bidrag till Ekeby BK för förberedelsearbeten under år 2021 inför
öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank Dnr 200/21
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta upp
en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten kunna
erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen
möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2021 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
genomfört en rad förberedelseaktiviteter med syfte att under år 2022 kunna
öppna det föreningsdrivna Hallstahammars Aktivitetsbank i Eldsbodahuset.
Aktiviteter som genomförts under året bland annat insamlingskampanj, iordningställande av lagerlokal och butik, utbildning i utlåningssystem. Förberedelsearbetet kommer att fortgå en bit in i år 2022 innan det är dags för öppnandet
av verksamheten för allmänheten och kommunens skolor.
Ekeby BK har under år 2021 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att
möjliggöra öppnade av Hallstahammars Aktivitetsbank under år 2022.
Med anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att Ekeby BK ska beviljas ett bidrag om 12 500 kronor för deras insatser.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att Ekeby ska beviljas bidrag om 12 500 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att tilldela Ekeby BK bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år 2021
för att möjliggöra öppnandet av Hallstahammars Aktivitetsbank.

_________
Exp: Ekeby BK
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

20 ()

KFN § 131
Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2022

Dnr 191/21

Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 19 oktober 2022 om ekonomiskt
stöd om 47 000 kronor för verksamhetsåret 2021. Från år 2005 har kultur- och
fritidsnämnden årligen betalat ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2021 bland
annat att Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets
sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den
enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. Arkiv Västmanland bedriver en viktig verksamhet som fungerar som resurs i arkivfrågor för såväl
kommunala verksamheter som föreningar. För kommunens del är föreningsarkivet samt Hallstahammars bruksarkivs status båda frågor där Arkiv Västmanland bidrar med kompetens som svårligen kan fås på andra sätt. Bidragets
storlek är i förhållande till folkmängd och utgör ett viktigt tillskott till Arkiv
Västmanland för att kunna bedriva länsövergripande verksamhet. Avslutningsvis föreslås att Arkiv Västmanland beviljas bidrag för år 2022.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att Arkiv Västmanland ska beviljas bidrag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 47 000 kronor för år 2022
under förutsättning att kommunen även under 2022 erhåller stöd från Arkiv
Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna.

_________
Exp: Arkiv Västmanland
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

21 ()

KFN § 132
Avveckling av pråmen Albert – hemställan om extra medel härför
Dnr 178/18
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 april 2021 § 43 att pråmen Albert
skulle nedmonteras och avlägsnas från uppställningsplatsen och att området
återställs senast den 31 maj 2022. Vidare hemställdes hos kommunstyrelsen om
extra medel om 300 000 kronor minus 20 000 kronor i intäkter för att finansiera
nedmontering och bortforsling av pråmen samt återställande av marken. Området ska vara återställt senast 31 maj 2022.
Kommunstyrelsens beslutade den 7 juni 2021 § 125 att kultur- och fritidsnämndens skulle hantera budgetavvikelse för nedmontering av Albert och återställande av uppställningsplatsen i bokslut 2021.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför nu i skrivelse den 17 november 2021
bland annat att förvaltningen har sedan augusti 2021 igångsatt nedmonteringsarbetet genom försäljning av båtmotor och barlast. Som tidigare framställts saknar kultur- och fritidsnämnden medel för att kunna finansiera nedmonteringsarbetet. Ett arbete som till största delen sker under budgetår 2022.
Som lösning för finansiering av nedmontering av Albert och återställande av
uppställningsplatsen enligt kommunstyrelsens beslut 7 juni § 125 skall hanteras
i bokslut 2021 anser förvaltningen att frågan om finansiering av projektet inte är
löst i dagsläget. Av den anledningen behöver nämnden åter igen genom en
hemställan pröva frågan en gång till för att säkra finansieringen.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att nämnden ska hemställa om extra medel om
280 000 kronor för budgetår 2022 för avveckling av pråmen Albert.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att hemställa hos kommunstyrelsen om extra medel om 280 000 kronor för budgetår 2022 för att kunna finansiera nedmontering och bortforsling av pråmen
Albert samt återställande av uppställningsplatsen.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

KFN § 133
Val till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2022 Dnr /21
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2022 utse:
Ledamot/ordförande

Ersättare

Owe Nilsson (S)

Bertil Bredin (M)

__________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Trångfors smedja (Emma Rydell)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22 ()

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

23 ()

KFN § 134
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a 2022

Dnr

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie föreningsstämma 2022 t o m ordinarie föreningsstämma 2023 utse:
Ledamot

Ersättare

Mikael Andersson (S)

Kristina Nylander (V)

_____
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Sporthallen ek förening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

24 ()

KFN § 135
Hemställan om budgetkompensation motsvarande nettokostnadsökningen
för investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet” Dnr 204/21
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 22 november 2021 bland
annat att sedan Skantzöbadet byggdes har allt spillvatten från badanläggningen
gått till en utsläppspunkt i Kolbäcksån. Utsläppen till ån har bestått av spillvatten från backspolning av filter, vatten från storrengöring av bassängerna samt
dräneringsvatten från badet och campingen. I spillvattnet följer klor och
näringsämnen samt eventuella rester från kemikalier som används vid storrengöring. Bygg- och miljönämnden har varit tydliga med att spillvattnet från bassängernas backspolning och rengöring behöver avskiljas och att man inte kommer att godkänna att man fortsätter att leda ut detta vatten till Kolbäcksån.
Något föreläggande om att åtgärda detta finns inte för tillfället.
Tekniska förvaltningen föreslår att man, anlägger ett nytt fördröjningsmagasin
med nivåmätning, dräneringspump samt avkloreringsutrustning till en kostnad
om 656 800 kronor. Då det inte finns några medel avsatta för detta, varken i
årets eller nästa års budget för tekniska nämnden, finns förslag om att medel
omfördelas från tekniska nämndens oförutsedda investeringar där det idag återstår 856 800 kronor. Projektet kan då starta under december 2021 och kommer
att vara färdigställt 30 april 2022.
Nettokostnadsökningen om 35 857 kronor till följd av investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet” kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden. Utrymmet finns inte i nämndens budget varför hemställan behöver göras
till kommunstyrelsen om att nämnden får budgetkompensation motsvarande
nettokostnadsökningen om 35 857 kronor till följd av investeringen.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Jenny Hödefors (S) yrkar att nämnden ska hemställa om budgetkompensation
för nettokostnadsökningen av investeringen av nytt fördröjningsmagasin,
Skantzöbadet, samt hemställa hos tekniska nämnden om en slutredovisning av
projektet efter genomförande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande, under förutsättning av tekniska nämndens beslut
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation motsvarande
nettokostnadsökningen om 35 857 kronor/år till följd av investeringen ”Nytt
fördröjningsmagasin Skantzöbadet”,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-11-24

Sida

25 ()

Forts KFN § 135
att hemställa hos tekniska nämnden om en slutredovisning av projektet efter
genomförande

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

2021-11-24

26 ()

KFN § 136
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-24
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-24
- arbetsutskottets protokoll 2021-11-10

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

