
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-22 1 () 

Plats och tid Hallsta Ridklubb, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.55. 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Bertil Bredin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmson (C), Mikael Andersson (S), Anita Westin Brodd 

(M), sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 
Representanter från Hallsta Ridklubb §§ 4,6.  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Kristina Nylander (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 maj 2019 klockan 12.00. 
 
Underskrifter  Paragrafer 45 - 57 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kristina Nylander (V) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 45 - 57 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-22 
  
Anslaget uppsättes 2019-05-27                      Anslaget nedtages 2019-06-18 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 45 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande 
 

• Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi 
 

Åsa Lundkvist informerar om sommarlovsaktiviteterna 2019 som är öppen för 
alla mellan 6-15 år. Alla aktiviter är avgiftsfria- 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 46 
 
Hallsta ridklubbs ekonomiska läge för 2019 – redovisning av HARK 
Dnr 24/19 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Hallsta Ridklubb har sedan år 2016 
en skuld till Hallstahammars kommun på 289 tkr på grund av kvarka. Hallsta 
Ridklubb har fått anstånd med att återbetala bidraget år 2018. Ridklubben har 
dessutom beviljats ett extra bidrag på 22,5 tkr. Hallsta Ridklubb har lämnat ett 
förslag på en avbetalningsplan på 5 år. Kultur- och fritidsnämnden har därför 
beslutat att bevilja Hallsta Ridklubb att återbetala bidraget om 311,5 tkr till och 
med den 31 december 2023. Återbetalning ska ske fyra gånger per år med ett 
fast belopp på 15 575 kronor per tillfälle. Hallsta Ridklubb har upprättat en 
likviditetsbudget för år 2019. Budgeten visar på likviditetsproblem som 
orsakats av foderpriskostnader som ökat med 500 tkr jämfört med budget 
2018. Resultatbudget 2019 visar ett underskott på -215 tkr. Hallsta Ridklubb 
måste hitta en lösning på att få ner kostnaderna och på så sätt få en budget i 
balans.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 februari 2019 § 23 bland annat att 
kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 och den 18 december 
2017 § 154 står fast, d v s något ytterligar ekonomiskt stöd kommer i dagsläget 
inte att beviljas. Vidare beslutades att Hallsta Ridklubb i samråd med 
Hallstahammars kommun anlitar en oberoende konsult/granskare med uppgift 
att ta fram förslag främst på hur klubben kan skära i sina kostnader och om 
möjligt öka sina intäkter varvid förslagen ska utmynna i en handlingsplan som 
antas av styrelsen med beslutade åtgärder för en budget i balans på så väl kort 
som lång sikt. Vidare beslutades att Hallsta ridklubb senast under maj månad 
2019 ska inkomma till kultur- och fritidsnämnden med handlingsplanen, vilken 
ska ha beslutats av styrelsen, hur klubben avser att få en budget i balans på kort 
respektive lång sikt.  
 
Representanter från Hallsta Ridklubb redogör för arbetet med att ta fram en 
handlingsplan och att den inte var klar och förankrad i styrelsen till dagens 
sammanträde.  
 
Den oberoende granskaren redogör för sitt uppdrag att se övre ridklubbens 
ekonomi. 
 
Kultur- och fridsnämnden beslutar  
 
att notera redovisingen som en anmälan och att ärendet kommer att tas upp på 
nämndens junisammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 47 
 
Överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett kulturliv för 
alla, EKFA - teater 2019–2020    Dnr 75/19 
 
Västmanlands Teater har översänt förslag till överenskommelse gällande Ett 
Kulturliv för alla, EKFA, teater 2019–2020. Överenskommelsen syftar till att 
beskriva de olika parternas åtaganden i Ett kulterliv för alla, teater och att ge 
tydlighet om ansvar, ekonomi och generell arbetsprocess. 
 
Överenskommelsen gäller t o m 31 december 2020. Den årliga kostnaden om 
20 000 kronor ryms inom allmänkulturens budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 29. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett Kultur-
liv För Alla, teater, enligt en till ärendet hörande bilaga.   
 
 
 
_______ 
Exp till: Västmanlands Teater 
 Kultur- och fritidschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 48 
 
Överenskommelse med Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 
angående Ett kulturliv för alla, EKFA, - musik och dans    Dnr 72/19 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, VMU, har översänt förslag till 
överenskommelse gällande Ett kulturliv för alla, EKFA, - musik och dans. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 maj 2019 att Västmanlands-
musiken driver sedan många år - Ett kulturliv för alla (EKFA) – en verksamhet 
i länets samtliga 10 kommuner. Syftet med Ett kulturliv för alla är, genom en 
gemensam kassa arrangera, producera och stödja musik- och dansverksamhet i 
Västmanlands län med högkvalitativ musik och dans. Respektive kommun och 
Västmanlandsmusiken finansierar Ett kulturliv för alla årligen med 50 000 kro-
nor vardera. Biljettintäkter från EKFA konserter och dansföreställningar till-
faller den gemensamma potten. 
 
Överenskommelsen skall gälla tillsvidare (kallenderår) men kan sägas upp av 
respektive part före 1 juli varje år.  
 
Den årliga kostnaden om 50 000 kronor ryms inom allmänkulturens budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna överenskommelse med Kommunalförbundet Västmanlands-
musiken angående Ett Kulturliv För Alla, EKFA, - musik och dans, enligt en 
till ärendet hörande bilaga.   
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 
 Kultur- och fritidschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 49 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag för museiverksamhet i Eldsbodahuset – 
Thore Skogmans Vänner    Dnr 79/19 
 
Thore Skogmans Vänner anhåller i skrivelse inkommen den 17 april 2019 om 
bidrag för att kunna bedriva museiverksamhet i Eldsbodahuset, Hallstahammar. 
Av skrivelsen framgår att man sedan några år tillbaka bedriver museiverksam-
het i Folkets Hus i Hallstahammar. Man avser nu att hyra en lokal i Eldsboda-
huset för att där upprätta ett Thore Skogman museum.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2019 bland annat att 
i samband med att Eldsbodahuset omvandlas till ett föreningarnas hus har en 
lokal frigjorts i fastigheten som skulle kunna bli ett Thore Skogmanmuseum. 
Föreningen har en mycket begränsad ekonomi och för att möjliggöra för dem 
att flytta sin verksamhet och bygga upp ett Thore skogmanmuseum i 
Eldbodahuset behöver föreningen Thoreskogmans vänner få ett årligt bidrag 
motsvarande den årliga lokalhyreskostnaden. I dagsläget blir lokalkostnaden för 
ett Thore skogmanmuseum 22 000 kronor per år. Medel för detta finns inom 
Allmänkulturens ram då dessa tidigare gick till Jazzens museum.  
 
Kultur- och fritidchefen föreslår att ett årligt bidrag om 22 000 kronor ges till 
föreningen Thore Skogmans vänner för att bedriva museiverksamhet i Elds-
bodahuset. Förutsättning för utbetalning är att föreningen inkommer årligen 
med en begäran till kultur- och fritidsnämnden om bidrag för museiverksamhet 
med tillhörande verksamhetsberättelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Thore Skogmans Vänner bidrag om 22 000 kronor för att bedriva 
museiverksamhet i Eldsbodahuset och att kostnaderna härför ianspråktas av 
allmänkulturens budgetanslag, samt 
 
att bidraget betalas ut då sedvanliga handlingar inkommit enligt kultur- och fri-
tidsnämndens bidragsregler. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
 Thore Skogmans Vänner 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 50 
 
Fritt inträde till Skantzöbadet för barn från Vitryssland - Föreningen 
Bron    Dnr 90/19 
 
Föreningen Bron, som arbetar med barn med funktionshinder,  anför i skrivelse 
inkommen den 3 maj 2019 att man i juli kommer att få besöka av ca 30-35 barn 
och 5 vuxna ledare från Vitryssland. Vid besöket vill man att dessa barn skall få 
uppleva en svensk sommardag med sol och bad och anhåller därför om att få 
fritt inträde till Skantzöbadet och fri vattenrutschbana under besöksdagen för 
30–35 barn och 10 vuxna.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid två tidigare tillfällen beviljat liknande fram-
ställningar från Föreningen Bron. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att 
förningens ska beviljas fritt inträde i enlighet med vad som anförs i deras 
skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 32. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Föreningen Bron fritt inträde samt tillgång till fri vattenrutschbana 
för 30–35 barn och 10 vuxna under en dag i juli. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef Skantzö bad och camping 
 Föreningen Bron  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 51 
 
Öppethållande på biblioteksverksamheten och Naturfotografiska i Kultur-
huset i Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under sommaren 
2019    Dnr 96/19 
 
Förslag till öppettider har upprättats för biblioteksverksamheten, Naturfotogra-
fiska i Kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under 
sommaren 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 33. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande ordinarie öppethållande för biblioteksverksamheten och 
Naturfotografiska i Kulturhuset, Hallstahammar och biblioteksfilialen i 
Kolbäck under sommaren 2019:  
 

• Biblioteksverksamheten i Hallstahammar har följande öppettider 
under perioden 24 juni t o m 31 augusti: 
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00 
Tisdag 11.00 – 19.00 
Lördag: Stängt 
 

• Naturfotografiska med butik har följande öppettider under perioden 
24 juni t o m 31 augusti: 
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00 
Tisdag 11.00 – 19.00 
Lördag: Stängt 
 

• Biblioteksfilialen i Kolbäck har följande öppettider under perioden 24 
juni t o m 5 juli och 5 augusti t o m 16 augusti  
Måndag, Tisdag, Fredag: 14.00-21.00 
Onsdag, Torsdag: Stängt 
 
Under perioden 8 juli t o m den 2 augusti är biblioteket stängt i 
Kolbäck, samt  
 

att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för Kulturhuset och biblio-
teket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 okto-
ber 2016 § 55. 
 
 
_______ 
Exp till: Bibliotekschef 
 Kultur- och fritidschef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 52 
 
Kvartalsrapport 1 2019 för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 95/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 att gemensam 
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista mars och 
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 
medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Förvaltningen har upprättat en kvartalsrapport per sista mars 2019 där det fram-
går att nämnden har en budgetram på 41 429 tkr. Flera av verksamheterna är 
säsongsbetonade varför intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. 
För närvarande tyder helårsprognosen på att man håller budget, men med för-
ändringar mellan verksamheterna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 34. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 53 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi, mars 
2019    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 ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning 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 beslu-
tade 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 redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 3 maj 2019 för Hallsta Rid-
klubbs ekonomi till och med mars 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 35. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 54 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 97/19 
 
Med anledning av medarbetare slutat sin anställning behöver vissa justeringar 
göras i nämndens underskriftsbemyndigande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2019 § 36. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av ordförandens beslut den 20 december 2018 anta nytt 
underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 27 maj 
2019, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 55 
 
Licensavtal gällande STIM för musikanvändning – för yttrande    
Dnr 98/19 
 
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på normalavtals-
förhandlingen mellan SKL och Stim, saknat Licensavtal med Stim. SKL har 
tidigare rekommenderat kommuner att avvakta med avtalstecknande tills för-
handlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKL och Stim 
går mycket långsamt har Stim omvärderat avtalsläget och erbjudit Hallstaham-
mars kommun en möjlighet att teckna nytt ramavtal (Licensavtal) med Stim 
som omfattar den kommunala musikanvändningen. Ett 50-tal kommuner har 
redan tecknat detta nya ramavtal. 
 
Stim har även påtalat att de inte längre anser att kommuner har rätt att fortsätta 
använda musik i avvaktan på ett eventuellt förhandlingsresultat och att de tolkar 
ett avtalslöst förhållande som uppsåtligt upphovsrättsintrång. Upphovsrättsin-
trång är förenade med ett antal påföljder och sanktioner. 
 
För att undvika upphovsrättsintrång rekommenderas att Hallstahammars kom-
mun tecknar ett ramavtal med Stim fr o m den 1 januari 2016.  
 
Om förhandlingen med SKL leder fram till ett nytt normalavtal har kommunen 
rätt att övergå till det avtalet istället när det träder i kraft.  
 
I samband med att ett nytt ramavtal tecknas med Stim rekommenderas att be-
rörda nämnder kontrollerar volym/antal verksamheter inom respektive ansvars-
område. 
 
Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 är 261 533 kr som ska fördelas på alla 
berörda nämnder. Kostnaden för 2019 är 90 688 kr som ska fördelas på nämn-
derna. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är de nämnder som 
kommer att stå för den största delen av kostnaden då de har flest verksamhet 
som berörs av avtalet. För kultur- och fritidsnämnden blir kostnaden för 2016-
2018 21 000 kronor och för 2019 7 378 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 maj 2019 § 37 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att avtalet ska godkännas och att nämndens 
kostnader ska rymmas inom befintlig budget. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-22 13 () 
 

 
 
 
Forts KFN § 55 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)  
yrkande 
 
att för sin del godkänna avtalet och att de kostnader som åligger nämnden enligt 
avtalet tas från befintlig budget. 
 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 56 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja    
Dnr 3/19 
 
Rolf Hahre (S) anhåller i skrivelse den 20 maj 2019 om att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fr o m den 31 maj 2019 entlediga Rolf Hahre (S) från uppdraget som 
ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja, samt  
 
att fr o m den 1 juni 2019 utse Owe Nilsson (S) som ledamot tillika ordförande 
i Stiftelsen Trångfors smedja t o m den 31 december 2019. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 57 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019 05-22 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-22 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 16 maj 2019 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
I anslutning till sammanträdet erbjuds nämnden en rundvandring i Hallsta 
Ridklubbs lokaler. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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