
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-20 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S)   
 Ewa Wilhelmsson (C)  
 Bertil Bredin (M)  
 Inger Emterby Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och 

fritidschef Sven-Olof Juvas 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 oktober 2021 klockan 08.00 

 

Underskrifter   § 103 - 112 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 

 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Jenny Hödefors (S)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Claes Gustavsson (SD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 103 - 112 
  

Sammanträdesdatum 2021-10-20 
  
Anslaget uppsättes 2021-10-25 Anslaget nedtages 2021-11-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

 

  

 

 

KFN § 103 

 

Information från förvaltningen m m  Dnr 17/21 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om följande: 

 

• Gammeldagsjul kommer att genomföras på Skantzen  

• Strömsholms Kanal Aktiebolag arbetar med att åsterskapa gamla smedjan 
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KFN § 104 

 

Mål och budget 2022–2024 för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 135/21 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021bland annat om ramar för 

Hallstahammars kommun för Mål och budget år 2022 och plan år 2023–2024 

samt att styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges 

budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses 

bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och 

med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska 

inlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2021, 

 

Enligt beslutet tilldelas kultur- och fritidsnämnden för åren 2022–2024 en ram-

ökning med 1,5 miljoner kronor, varav år 2022 0,5 miljoner kronor, år 2023 0,5 

miljoner kronor och år 2024 0,5 miljoner kronor. I tillskottet ingår kompensa-

tion för prisökningar samt en generell volymkompensation. Kultur- och fritids-

nämnden har varje år ett effektiviseringskrav som motsvarar 1 % av föregående 

års budgetram. Lönekompensation fördelas ut till styrelsen och nämnderna när 

löneöversynen är klar. År 2022 får kultur- och fritidsnämnden 150 tusen kronor 

i utökad ram riktat till Hallstahammars aktivitetsbank. Det ska täcka utökat 

föreningsbidrag till de föreningar som driver aktivitetsbanken, utökade lokal-

ytor samt inköp av material. Från år 2022 har Hallstahammars aktivitetsbank en 

ram på totalt 350 tusen kronor. Under året har en översyn av nuvarande ansvars-

fördelning mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden genomförts 

för att tydliggöra respektive nämnds uppdrag. För att verkställa förslaget till ny 

uppdelning mellan nämnderna behöver justering av de ekonomiska ramarna 

göras mellan dessa. Beslut inväntas. Vallmobadet är i behov av en större reno-

vering och den är planerad till år 2022/2023. Under tiden för renovering kom-

mer anläggningen och den mesta verksamheten hålla stängt. Undantaget är 

skolsimning och flera av simskolorna som man under denna period avser hålla i 

Sporthallen. När Vallmobadet håller stängt behöver kultur- och fritidsnämnden 

en tillfällig ramökning med 1,0 miljoner kronor för uteblivna intäkter år 2022 

för att kunna hålla budget. År 2023 kan Vallmobadet, tillfälligt under ett år, 

återlämna 0,4 miljoner kronor. Dessa 0,4 miljoner kronor måste återföras för-

valtningen igen år 2024. Snedfördelningen mellan åren beror på att Vallmo-

badet tar ut avgifter terminsvis i förskott. Beräkningen bygger på att Vallmo-

badet är stängt hösten 2022-våren 2023.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2021 § 86. 

 

MBL-förhandling har ägt rum den 20 oktober 2021 varvid ingen erinran 

framfördes mot förslaget. 
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Forts KFN § 104 

 

Kultur- och fritidsnämnde beslutar 

 

att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2021-2023 utifrån 

givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 

 Kommunstyrelsen (bilaga) 
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KFN § 105 

 

Uppförande av ny service- och restaurangbyggnad vid Skantzö camping - 

hemställan om kostnadsberäkning    Dnr 180/21 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 7 oktober 2021 att Skantzö 

camping är i behov av en ny restaurang- och servicebyggnad. Myndighets- och 

lagkrav har förändrats de senaste 50 åren och idag ställs högre krav på restau-

rang- och personalutrymmen. Verksamhetens framtida utvecklingsbehov måste 

lösas genom egenfinansiering. Med hänsyn till detta behöver fler utvecklings-

alternativ både för sommardrift eller åretruntdrift presenteras och kostnads-

beräknas. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att nämnden ska hemställa hos 

tekniska nämnden om att kostnadsberäkna två utvecklingsalternativ för en 

kombinerad service- och restaurangbyggnad. Den ena ska beskriva byggkost-

naden för sommardrift och ett det andra för åretruntdrift.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2021 § 87. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos tekniska nämnden om kostnadsberäkning för uppförande av en 

ny service- och restaurangbyggnad vid Skantzö camping varvid beräknings-

underlaget ska synliggöra skillnaden ekonomiskt på att uppföra en sommar- 

eller en året runt byggnad. 

 

 

 
__________ 

Exp:  Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-20 6 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 106 

 

Ny ansvarsfördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsen, tekniska 

nämnden och kultur och fritidsnämnden    Dnr 181/21 

 

Kommunchefen, tekniske chefen och kultur- och fritidschefen anför i gemen-

sam skrivelse den 29 september 2021 bland annat att kommunstyrelsen och 

tekniska nämnden beslutade under 2018 om ny organisation för tekniska för-

valtningen och kommunstyrelseförvaltningen varvid planavdelningen flyttades 

till kommunstyrelsen och fick en ny benämning ”samhällsbyggnadsenheten”. 

Samtidigt med organisationsöversynen mellan den nya samhällsbyggnadsen-

heten, kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvaltningen genomfördes 

en mer omfattande översyn av hela tekniska förvaltningen. Utredningen resul-

terade i att förvaltningen fr o m 1 januari 2019 indelades i fyra avdelningar 

under förvaltningsledningen: VA, gata/park, fastighet samt städ. De nya organi-

sationerna gällde fr o m 1 januari 2019. 

 

Fråga har uppkommit om att göra vissa justeringar av nuvarande uppdrag 

mellan nämnderna/ förvaltningarna för att tydliggöra resp nämnd/förvaltnings 

uppdrag. Grunden för den nya uppdelningen är att tekniska nämnden/förvalt-

ningen ansvarar för planlagd mark och kommunstyrelsen/samhällsbyggnads-

enheten för icke planlagd mark (med vissa undantag). Kultur- och fritidsnämn-

den/förvaltningen får ansvaret för motionsanläggningar, motionsspår, fritidsan-

läggningar, fotbollsplaner samt Skantzenområdet. Tekniska nämnden/förvalt-

ning blir utförare inom ramen för sitt uppdrag till kultur och fritid samt sam-

hällsbyggnadsenheten. 

 

Syftet att tydliggöra vilken nämnd/förvaltning som har ansvaret för vad. 

Frågorna hänger ändå samman därför är det fortfarande av största vikt att fort-

sätta den samverkan mellan förvaltningarna som redan idag finns. Det är ange-

läget att våra ”kunder” inte blir hänvisade runt i kommunen. Det finns också 

behov av budgetförstärkning inom vissa områden. Vissa ekonomiska medel har 

i samband med anpassningsprogram/effektivitetsprogram blivit bortprioriterade. 

Det är frågor som får hanteras i den kommande budgetberedningen. 

 

Ärendet har MBL förhandlats med berörda fackliga organisationer. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2021 § 88. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att fr o m 1 januari 2022 fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrel-

sen, tekniska nämnden och kultur och fritidsnämnden i enlighet med en till 

ärendet tillhörande bilaga, 
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Forts KFN § 106 

 

att fr om 1 januari 2022 överföra ekonomiska ramar mellan berörda nämnderna 

i enlighet med skrivelse 2021-09-22, samt 

 

att uppdra till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur och fritidsnämn-

den att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den 

nya ansvarsfördelningen. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kultur- och fritidschef (bilaga) 

  Kommunstyrelsen (bilaga) 
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KFN § 107 
 

Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 

november 2021    Dnr 9/21 

 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-

ment för kultur- och fritidsnämndens räkning. De personer som räknas upp 

under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 

som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.  

 

Kultur- och fritidsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes 

av nämnden den 22 september 2021 § 101. 

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anled-

ning av ny ordförande och vice ordförande har förslag till nytt underskriftsbe-

myndigande för kultur- och fritidsnämnden tagits fram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2021 § 89. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av nämndens beslut den 22 september 2021 § 101 anta nytt 

underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 novem-

ber 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 
Exp:  Reglementspärmen  

 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 108 

 

Påbörjan av projektering samt byte av tak på Vallmobadet – startbesked   

Dnr 184/21 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 mars 2021 § 31 att hemställa hos 

tekniska nämnden om tidsplan för igångsättande av projektet renovering av 

Vallmobadet. Med hänsyn till Vallmobadets skick är kultur- och fritidsnämnden 

angelägna om att renoveringen startas så skyndsamt som möjligt. Önskat läge är 

att det fysiska renoveringsarbetet startar senast i januari 2022.  

 

Tekniska förvaltningen anförde i skrivelse den 6 maj 2021 att en rimlig tidsplan 

är att påbörja förprojektering i augusti 2021 samt att byggstart sker i april 2022. 

Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 78 att godkänna redovisningen 

och överlämna den till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Tekniska nämnden har nu för avsikt att hemställa hos kommunstyrelsen om 

starttillstånd för att genomföra projektering samt byte av tak på Vallmobadet 

samt att föreslå budgetberedning att kompensera kultur- och fritidsnämnden 

med ca 120 000 kronor per år för nettokostnadsökningen till följd av 

investeringen. 

 

Anslag om ca 36,4 miljoner finns disponibla för ombyggnad av Vallmobadet 

där ca 20 miljoner finns i 2021 års investeringsbudget. Kompensation för ökade 

kostnader i samband med investeringen finns upp till beslutat 

investeringsanslag. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Jenny Hödefors (S) yrkar att nämnden ska godkänna tekniska nämndens 

hemställan om startbesked och att budgetberedning föreslås kompensera kultur- 

och fritidsnämnden med ca 120 000 kronor per år för nettokostnadsökningen till 

följd av investeringen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna tekniska nämndens hemställan om startbesked att påbörja 

projektering samt byte av tak på Vallmobadet, samt   

 

att budgetberedning föreslås kompensera kultur- och fritidsnämnden med ca 

120 000 kronor per år för nettokostnadsökningen till följd av investeringen. 

 
_________ 
Exp:  Tekniska nämnden 

 Kommunstyrelsen 

 Controller 

 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 109 

 

Fyllnadsval av ordförande i arbetsutskottet t o m den 31 augusti 2022    

Dnr 217/20 

 

Kommunfullmäktige har entledigat Hanna Lostelius (C) från uppdraget som 

ledamot tillika ordföranden i kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt upphör 

hennes uppdrag som ledamot tillika ordförande i arbetsutskottet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att entlediga Jenny Hödefors (S) från uppdraget som vice ordförande i 

arbetsutskottet, samt  
 

att som ordförande i arbetsutskottet t o m den 31 augusti 2022 efter Hanna 

Lostelius (C) utse Jenny Hödefors (S). 

 

 

 
_________ 
Exp:  Jenny Hödefors 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
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KFN § 110 

 

Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022    

Dnr 217/20 

 

Kommunfullmäktige har entledigat Hanna Lostelius (C) från uppdraget som 

ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt upphör hennes uppdrag som 

ledamot i arbetsutskottet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022 efter Hanna 

Lostelius (C) utse Jouni Ståhlhane (C). 

 

 

 
_________ 
Exp:  Jouni Ståhlhane 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-10-20 12 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 111 

 

Fyllnadsval av vice ordförande i arbetsutskottet t o m den 31 augusti 2022     

Dnr 217/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under sammanträdet entledigat Jenny 

Hödefors (S) från uppdrag som vice ordförande i arbetsutskottet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som vice ordförande i arbetsutskottet t o m den 31 augusti 2022 efter Jenny 

Hödefors (S) utse Jouni Ståhlhane (C). 

 

 

 
_________ 
Exp:  Jouni Ståhlhane 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
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KFN § 112 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-20 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-20 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2021-10-13 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


