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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-06-15 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 10.30 – 11.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 .  

Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S)  
 Maria Blomberg (L)  
 Bertil Bredin (M)   
 Inger Emterby Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Carolyn Karlsson (KD), Carina Iwemyr, sekrete-

rare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga se § 55 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jouni Ståhlhane (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 maj 2022 klockan 08.15 
 
Underskrifter   § 54 - 62 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S) 
  

 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jouni Ståhlhane (C) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 54 - 62 
  

Sammanträdesdatum 2022-06-15 
  
Anslaget uppsättes 2022-06-20 Anslaget nedtages 22-07-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 54 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 55 - Aktivitetssamordnare xx, xx och xx, Under balkongen, 
destinationsutvecklare Mari Högkvist  
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KFN § 55 
 
Information från förvaltningen    Dnr 13/22 
 

 Aktivitetssamordnare xx, samt xx och xx, Under balkongen, informerar 
om genomförande av Pride-vecka i slutet på juli 2022 där de 
uppmärksammar och hyllar HBTQIA +-människor. Detta görs genom 
att ha välkomnande och underhållande aktiviteter som föreställningar, 
trygga mötesplatser och en filmfestival. Veckan kommer att avslutas 
med en parad genom Hallstahammar och en festival på Hammartorget 
samt en musikscen utanför Eldsbodahuset i Hallstahammar. Det 
kommer att finnas aktiviteter varje dag (mån-lör) öppna för alla åldrar 
och målgrupper. Aktiviteter i utbildningssyfte samt aktiviteter för yngre 
barn kommer vara gratis.  
 

 Destinationsutvecklare Mari Högkvist informerar om arbetet kring 
attraktionsstrategin. Under 2022 arbetar man med tre prioriterade 
områden; produktutveckling, marknadskommunikation, samt arbets- och 
samverkansformer. 
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KFN § 56 
 
Hemställan om startbesked för projekt ”Tidsanpassade skyltar för 
Skantzenområdet     Dnr 71/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2022 § 
38 att hemställa till kommunstyrelsen om startbesked för projekt ”Tidsan-
passade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investerings-
budget 2022 och ytterligare 125 000 kronor år 2023, att nettokostnadsökningen 
om 20 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets 
och nästa års investeringar, samt att slutredovisningen av projektet ska ske efter 
genomförandet. I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 
2022 och 2023 finns inköp av tidsanpassade skyltar upptagen.  
 
Den 16 maj 2022 behandlades ärendet hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet med hänvisning till att kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 9 maj 2022 beslutat att nämnderna/styrelserna ska se över sina 
budgetäskanden och prioriteringar med anledning av nya budgetförutsättningar 
och hur investeringar ska finansieras, tex genom intäkter eller effektiviseringar.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 1 juni 2022 att man har 
granskad budgetplanen för de kommande åren och kan konstatera att kapital-
kostnaden om 20 000 kronor/år kan finansieras genom effektiviseringar inom 
Allmänkulturverksamheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2022 § 49. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investe-
ringsbudget år 2022 och ytterligare 125 000 kronor från investeringsbudget år 
2023, 
 
att kapitalkostnaden om 20 000 kronor/år finansieras av kultur- och fritids-
nämnden genom effektiviseringar inom allmänkulturverksamheten, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 57 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för införskaffande av 
kyltorn i Motionscentrum – hemställan hos kommunstyrelsen    Dnr 28/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2022 § 39 bland annat att 
hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, att nettokost-
nadsökningen om 80 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsätt-
ning för årets investeringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 maj 2022 att återremittera ärendet med 
hänvisning till att kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2022 beslutat att 
nämnderna/styrelserna ska se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och hur investeringar ska finansieras, 
tex genom intäkter eller effektiviseringar.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2022 § 50 att överlämna ärendet till kultur- 
och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att nämnden ska hemställa hos kommunstyrelsen om 
starttillstånd för investeringsprojektet ”Kyltorn”, om 700 000 kronor från in-
vesteringsbudget år 2022, att kapitalkostnaden om 80 000 kronor/år finansieras 
dels, under förutsättning av att Friluftsfrämjandet medfinansierar projektet med 
31% av den årliga kapitalkostnaden vilket motsvarar 25 000 kronor/år, dels av 
föreningsbyrån med 69 % vilket motsvarar 55 000 kronor/år genom intäkter av 
taxor och avgifter inom föreningsbyrån och att en slutredovisning av projektet 
ska ske efter genomförandet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudget år 2022, 
 
att kapitalkostnaden om 80 000 kronor/år finansieras dels, under förutsättning 
av att Friluftsfrämjandet i Hallstahammar medfinansierar projektet med 31% av 
den årliga kapitalkostnaden vilket motsvarar 25 000 kronor/år, dels av före-
ningsbyrån med 69 % av kapitalkostnaden vilket motsvarar 55 000 kronor/år 
genom intäkter från taxor och avgifter inom föreningsbyrån, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 58 
 
Avtal gällande skötsel av skogsstigar och leder, Hallsta Mountainbikeklubb 
- för godkännande    Dnr 112/22 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan kultur- och fritidsnämnden och Hallsta 
Mountainbikeklubb gällande skötsel av skogsstigar och leder i Hallstahammars 
kommun. 
 
Avtalet har som syfte att upprätthålla en god standard av ett antal skogsstigar 
och leder i olika skogsområden i Hallstahammars kommun. Genom att erbjuda 
skogsstigar och leder av god standard förmå allmänheten att i större utsträck-
ning ta sig ut i skog och mark. 
 
De skogsleder, spår och områden som avses är  
 

 Mountainbikespåret vid motionscentrum, ca 5 km 
 Nya Mountainbikespåret vid motionscentrum, ca 7 km 
 Gröna spåret vid motionscentrum, ca 9 km  

 
Hallsta Mountainbikeklubb erhåller 10 000 kronor/år i ersättning för skötsel-
uppgifter som anges i avtalet och för att tillhandahålla kartor till informations-
tavlor över dessa skogstigar och leder. 
 
Avtalet gäller t o m den 31 maj 2025.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2022 § 51. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Hallsta Mountainbikeklubb avseende skötsel av stigar 
och leder inom Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Hallsta Mountainbikeklubb 
 Enhetschef , föreningsbyrån 
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KFN § 59 
 
Avtal gällande skötsel av skogsstigar och leder, Hallstahammars Oriente-
ringsklubb - för godkännande    Dnr 111/22 
 
Nu gällande avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Hallstahammars 
Orienteringsklubb gällande skötsel av skogsstigar och leder i Hallstahammars 
kommun har löpt ut.  
 
Avtalet har som syfte att upprätthålla en god standard av ett antal skogsstigar 
och leder i olika skogsområden i Hallstahammars kommun. Genom att erbjuda 
skogsstigar och leder av god standard förmå allmänheten att i större utsträck-
ning ta sig ut i skog och mark. 
 
De skogsleder, spår och områden som avses är  
 

 Från Gråstensvägen över Duvhällarna till ishallen, ca 5 km 
 Valstaskogen vid Östra Nibble, ca 3, km 
 Södra Kvarnskogen vid Trångfors, ca 3 km  

 
Hallstahammars Orienteringsklubb erhåller 10 000 kronor/år i ersättning för 
skötseluppgifter som anges i avtalet och för att tillhandahålla kartor till inform-
ationstavlor över dessa skogstigar och leder. 
 
Avtalet gäller t o m den 31 maj 2025.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal förlängs t o m den 
31 maj 2025. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2022 § 52. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Hallstahammars Orienteringsklubb avseende skötsel av 
stigar och leder inom Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
_______ 
Exp: Hallstahammars Orienteringsklubb 
 Enhetschef, föreningsbyrån 
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KFN § 60 
 
Öppettider sommaren 2022 för biblioteksverksamheten i Hallstahammar 
och Kolbäck   Dnr 110/22 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 24 november 2021 § 124 och den 30 
mars 2022 § 28 bland annat om ordinarie öppettider för biblioteksverksam-
heten i kulturhuset samt biblioteksverksamheten i Stationshuset/Kolbäck. 
 
Förslag till öppettider har upprättats för biblioteksverksamheten, kulturhuset i 
Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under sommaren 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2022 § 53. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande öppethållande för biblioteksverksamheten i Kolbäck och 
kulturhuset, Hallstahammar under sommaren 2022:  
 
Biblioteksverksamheten i kulturhuset, Hallstahammar under sommarperioden 
27 juni 2022 till 21 augusti 2022: 
 
Måndag  10.00 -18.00 
Tisdag  10.00-17.00 
Onsdag  10.00-17.00 
Torsdag  10.00-17.00  
Fredag  10.00-17.00 
Lördag stängt 
Söndag stängt 
 
Biblioteksfilialen i Kolbäck är obemannat särskilt tillstånd ”blip” krävs för till-
träde under perioden 27 juni 2022 till 21 augusti 2022: 
 
Måndag  11.00-18.00   
Tisdag  11.00-17.00  
Onsdag  11.00-17.00  
Torsdag  11.00-17.00  
Fredag  11.00-17.00  
 
att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för biblioteket i kulturhuset 
och biblioteket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 
24 november 2021 § 124 och den 30 mars 2022 § 28.  
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Bibliotekschef 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 61 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 20 juni 2022 
Dnr 53/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 mars 2022 § 26 om ny 
delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av förslag till 
ny lönepolicy och förslag till nya riktlinjer för lönebildning. Vissa justeringar 
har även gjorts under punkten inköp. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2022 § 54. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 mars 2022 § 26 och fr o m den 20 juni 
2022 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden del 1 
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 
samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 62 
 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-15 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-15 
-  
-   arbetsutskottets protokoll 2022-06-08 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 


