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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 15.00-16.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)   
 Mikael Andersson (S)  
 Eva Wilhelmsson (C)  
 Bertil Bredin (M), ej § 101, 111  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Ewa Björklind (SD) §   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare Ewa Björklind (SD) ej § 101, 111, samt Carina Iwemyr, sekreterare, 

kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 

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

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 november 2020 klockan 08.00    
 

Underskrifter   98 - 121 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 

 

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

  Carina Iwemyr  
  

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

  Hanna Lostelius (C) 
  

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

  Claes Gustavsson (SD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 98-121 
  

Sammanträdesdatum 2020-11-25 
  
Anslaget uppsättes 2020-12-01                      Anslaget nedtages 2020-12-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 98 

 

Information från förvaltningen     Dnr 16/20 

 

•  Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om 

 

• Arbetet kring båtarna Albert och Rex 

• Förvaltningens agerande med anledning av coronaviruset.  
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KFN § 99 

 

Förslag om att plan- och hallhyror för föreningar tas bort under corona-

krisen    Dnr 77/20 

 

Bertil Bredin (M) väckte vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

april 2020 § 41 ärende gällande förslag om att plan- och hallhyror för före-

ningar tas bort under coronakrisen. 

 

Kommunstyrelsen har bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor som 

föreningar ska kunna söka tillfälligt bidrag för uteblivna intäkter på grund av 

Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt drabbats ekono-

miskt av Covid-19 varvid detta ska framgå i återsökande av medlen hos kom-

munstyrelsen. Bidraget ska kunna sökas av registrerad ideell förening, ekono-

misk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär 

verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun. 

 

Kultur- och fritischefen anför i skrivelse den 6 november 2020 blanda annat att 

med hänvisningen till att kultur- och fritidsnämnden inte har utrymme i sin 

budgetram att finansiera bortfallet av intäkter som ett beslut om borttagande av  

mark- och planhyra för föreningar med idrottsverksamhet skulle innebära, 

samt att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden genom besluten här 

ovan möjliggjort för föreningar som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin 

att kunna söka extra medel enligt fastställda riktlinjer. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 84. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att med hänvisning till att föreningar som drabbats ekonomiskt av Corona-

pandemin har kunnat söka extra medel uppfyller det förslaget om att plan- och 

hallhyror för föreningar tas bort under coronakrisen. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Bertil Bredin 

 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 100 

 

Ny utställningsverksamhet i Kulturhuset - Hallstahammars konsthall     

Dnr 183/20 

 

I början av 2020 lades Naturfotografiska i Hallstahammar ned i sin nuvarande 

form och målsättning var sen att galleriet ska drivas vidare som konsthall. Kul-

tur- och fritischefen anför i skrivelse den 11 november 2020 bland annat att ett 

huvudsakligt mål med den nya konsthallen är att så många som möjligt av ut-

ställningarna ska medföljas av ett pedagogiskt program. Dessa program erbjuds 

sedan skolorna. Viktigt för att detta samarbete ska vara fruktbart för alla parter 

är förstås att utställningarna planeras med mycket god framförhållning. Med 

fördel kan planeringen ligga ett till två år framåt. Det bör också finnas med tyd-

liga riktlinjer för vilka årskurser och ämnen programmet kan passa för. Detta 

åstadkoms i samarbete med skola och utställnings-, slöjd- och konstpedagoger 

m m.  Oavsett årskurs och ämnesinriktning bjuds alla elever i kommunen in till 

att boka guidningar av utställningarna, eftersom konstupplevelsen i sig har ett 

högt värde. Exempelvis understryker flertalet konstpedagoger vikten av att 

vänja elever från alla kulturer och inkomstbakgrund att på ett självklart sätt ta 

del av de mer traditionella konstrummen – att de upplever konsten som till för 

dem och inte exkluderar dem. Man har också som mål att involvera unga arran-

görsgrupper i arbetet med att tillgängliggöra konsthallen även utanför skoltid 

för barn och unga. 

 

Eftersom Hallstahammars kommun inte har någon renodlad tjänst med expert-

området konst är det för att kvalitetssäkra utställningarna viktigt att skapa bra 

samarbeten med konsulenter, curators och föreningar. Samarbetspartners i detta 

förslag är Hallstahammars konstförening, Ett Kulturliv För Alla Konst, Konst-

främjandet Västmanland, Västmanlands läns Hemslöjdsförbund och någon 

curator från naturfotobranschen.  

 

Man föreslår också att utställningsverksamheten ska tillsvidare vila på fyra ut-

ställningsformer: 

• En årlig utställning med en nationellt intressant och lovande konstnär – i 

samverkan med Hallstahammars konstförening  

• En årlig utställning inom slöjd- och konsthantverk – i samarbete med 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund 

• En årlig naturfotoutställning av nationellt intresse – i samarbete med 

någon naturfotocurator 

• En årlig utställning med samtidskonst – I samarbetet med Ett Kulturliv 

för alla Konst, Konstfrämjandet Västmanland med flera.  

 

Målsättning är att kunna öppna utställningsverksamheten under år 

2021. Samtidigt föreslås att namnet på utställningshallen i Kulturhuset 

ska var Hallstahammars konsthall.  
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Forts KFN § 100 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 85. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att Kulturhusets utställningshall ska heta Hallstahammars konsthall, 

samt  

 

att utställningsverksamheten ska vila på fyra utställningsformer: 

• En årlig utställning med en nationellt intressant och lovande konstnär – i 

samverkan med Hallstahammars konstförening  

• En årlig utställning inom slöjd- och konsthantverk – i samarbete med 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund 

• En årlig naturfotoutställning av nationellt intresse – i samarbete med 

någon naturfotocurator 

• En årlig utställning med samtidskonst – I samarbetet med Ett Kulturliv 

för alla Konst, Konstfrämjandet Västmanland med flera. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidschef 

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 6 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 101 

 

Ansökan om sänkning av fakturerat belopp för plan- och lokalhyror med 

anledning av coronavirusets utbrott – Hallstahammars SK Fotboll 

Dnr 72/20 

 

Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Ewa Björklind (SD). 

 

Hallstahammars SK Fotboll anhåller i skrivelse den 6 april 2020 om en sänk-

ning av de belopp föreningen fakturerats gällande plan- och lokalhyror med 

anledning av utbrottet av coronaviruset.  

 

Föreningen anför i skrivelsen att det fakturerade beloppet om 49 342 kronor är 

mycket högt i förhållande till den verksamhet man haft och även i jämförelse 

med tidigare år. På grund av den nuvarande situationen orsakat av coronaviru-

sets utbrott med tillhörande restriktioner har föreningen drabbats av kraftigt 

minskade insänker. Detta beror på minskade aktiviteter som kommer att på-

verka publikintäkter, kioskförsäljning samt aktivitets- och LOK-stöd. Lotteri-

intäkterna minskar eller upphör helt med anledning att skydda lotteriförsäljarna 

från att utsättas för smitta. Man ser även att föreningens sponsorer i flera fall 

inte har möjlighet till att sponsra på samma sätt som tidigare. Föreningen an-

håller om en sänkning av de belopp man fakturerats, i första hand till 0 kronor 

och om det inte är möjligt till ett avsevärt lägre belopp än de fakturerade. Ut-

över detta föreslår man även att all plan- och hallhyra för föreningar med 

idrottsverksamhet tas bort tills vidare.  

 

Kommunstyrelsen har beviljat kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor som 

föreningar ska kunna söka tillfälligt bidrag för uteblivna intäkter på grund av 

Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt drabbats ekono-

miskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå i återsökande av medlen hos 

kommunstyrelsen. 

 

Föreningen har beviljats bidrag om 20 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. Föreningen har därefter haft möjlighet att även söka för om 

man på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 november 2020 bland 

annat att med hänvisningen till att kultur- och fritidsnämnden inte har utrymme 

i sin budgetram att finansiera bortfallet av intäkter som ett beslut om bort-

tagande av mark- och planhyra för föreningar med idrottsverksamhet skulle 

innebära, samt att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden genom be-

sluten här ovan möjliggjort för föreningar som drabbats ekonomiskt av Corona-

pandemin att kunna söka extra medel enligt fastställda riktlinjer 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 86. 
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Forts KFN § 101 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Hallstahammars SK begäran om borttagande av all plan- och 

hallhyra för föreningar med idrottslig verksamhet i Hallstahammars 

kommun.  
 

Härefter återinträder Bertil Bredin (M). 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Hallstahammar SK 

 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 102 

 

Ansökan om bidrag för anläggande av konstgräsplan på Ekliden – Ekeby 

BK     Dnr 132/20 
 

Ekeby BK har den 27 juli 2020 ansökt om bidrag om 50 000 kronor för de extra 

kostnader föreningen har fått i samband med anläggandet av en konstgräsplan.  

Föreningen har erhållit ekonomiskt stöd av Riksidrottsförbundet, RF SISU och 

Svenska kyrkan, bidragen har täckt föreningens kioskintäkter, uteblivna med-

lemsavgifter, samt gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.  

 

Kommunstyrelsen har bevilja kultur- och fritidsnämnden 500 000 kronor som 

föreningar ska kunna söka tillfälligt bidrag för uteblivna intäkter på grund av 

Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt drabbats ekono-

miskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå i återsökande av medlen hos 

kommunstyrelsen. 

 

Föreningen har beviljats bidrag om 40 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. Föreningen har därefter haft möjlighet att även söka för om 

man på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 november 2020 att med 

hänvisningen till att kultur- och fritidsnämnden inte har utrymme i sin bud-

getram att ge Ekeby BK ett extra föreningsbidrag om 50 000 kronor samt att 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden genom besluten här ovan 

möjliggjort för föreningar som drabbats ekonomiskt av Coronapandemin att 

kunna söka extra medel enligt fastställda riktlinjer 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 87. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Ekeby BKs ansökan om extra föreningsbidrag för anläggande av 

konstgräsplan på Ekliden. 
 

 

 

_______ 

Exp till: Ekeby BK 

 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 103 

 

Ansökan om reduktion av hyran – Hallstahammars Brottarklubb      

Dnr 102/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 september 2020 § 72 att bevilja 

Hallstahammars Brottarklubb bidrag om 29 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2020 bland 

annat att Hallstahammars Brottarklubb har under sommaren i år inkommit med 

en skrivelse där de önskar en sänkning av hyran för den lokal de bedriver sin 

verksamhet i. Bakgrunden till deras begäran är att föreningen har drabbats eko-

nomiskt av den pågående Coronapandemin. 

 

Vid genomgången av ansökningar om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd 

av Covid-19 vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 september 

2020 framkom det att det fanns föreningar som även på annat sätt drabbats eko-

nomiskt av coronapandemin. Nämnden beslutade då att ansöka hos 

kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för uteblivna intäkter 

på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt 

drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå i återsökande 

av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2020 

beviljat att stödet får användas enligt ovan. Kultur- och fritidsnämnden har där-

efter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om nya riktlinjer där stödet ges i första 

hand till föreningar för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 men även för 

ökade kostnader till följd av Covid-19. Av riktlinjer framgår vad ansökan ska 

innehålla. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer i skrivelsen att ansökan bör avslås 

med hänvisningen till att kultur- och fritidsnämnden inte har utrymme i sin 

budgetram för år 2020 att ge hyressänkning av Hallstahammars Brottarklubbs 

träningslokal, samt att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden genom 

besluten här ovan möjliggjort för föreningar som drabbats ekonomiskt av Coro-

napandemin att kunna söka extra medel enligt fastställda riktlinjer. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 88. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Hallstahammars Brottarklubbs begäran om reduktion av hyran för 

föreningens träningslokal. 

 

_______ 
Exp till: Hallstahammars Brottarklubb 

 Kultur- och fritidschef  
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KFN § 104 

 

Ansökan om extra driftsbidrag – Hallsta ridklubb   Dnr 125/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 september 2020 § 73 att inte be-

vilja Hallsta ridklubb bidrag för förlorade intäkter på grund av Covid 19. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 november 2020 att 

Hallsta ridklubb inkom den 28 april 2020 med en ansökan om ett extra driftsbi-

drag om 380 000 kronor. Enligt den analys som Hallsta ridklubb genomförde i 

april innevarande år bedömde föreningen att pandemin har påverkat deras eko-

nomi negativt med cirka 500 000 kronor. Hallsta ridklubb har under året bevil-

jats 120 000 kronor i sänkta arbetsgivaravgifter och fått stöd från länsstyrelsen 

med 5 000 kronor och Riksidrottsförbundet med 24 000 kronor. 

 

Vid genomgången av ansökningar om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd 

av Covid-19 vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 september 

2020 framkom det att det fanns föreningar som även på annat sätt drabbats eko-

nomiskt av coronapandemin. Nämnden beslutade då att ansöka hos kommun-

styrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för uteblivna intäkter på grund 

av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt drabbats eko-

nomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå i återsökande av medlen 

hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2020 beviljat att 

stödet får användas enligt ovan. Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 

oktober 2020 § 80 beslutat om nya riktlinjer där stödet ges i första hand till 

föreningar för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 men även för ökade 

kostnader till följd av Covid-19. Av riktlinjer framgår vad ansökan ska inne-

hålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer i skrivelsen att ansökan bör avslås 

med hänvisningen till att kultur- och fritidsnämnden inte har utrymme i sin 

budgetram för år 2020 att möjliggöra ett extra föreningsbidrag om cirka 380 

000 kronor till Hallsta ridklubb, samt att kommunstyrelsen och kultur- och fri-

tidsnämnden genom besluten här ovan möjliggjort för föreningar som drabbats 

ekonomiskt av coronapandemin att kunna söka extra medel enligt fastställda 

riktlinjer. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 89. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Hallsta ridklubbs begäran om ett extra driftsbidrag om 380 000 kronor. 

 
_______ 

Exp till: Hallsta ridklubb 

 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 105 

 

Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2021  Dnr 171/20 

 

Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 13 oktober 2020 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 2020 bland 

annat Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets sam-

manhållande 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 för-

hållande 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 2021. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 90. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 47 000 kronor för år 2021 

under förutsättning att kommunen även under 2021 erhåller stöd från Arkiv 

Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna. 
 

 

 

_______ 

Exp till: Arkiv Västmanland 

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 
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KFN § 106 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – 

Kolbäcks Musikkår   Dnr 142/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Kolbäcks Musikkår är en vuxenförening som ansöker om tillfälligt 

stöd om 10 000 kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av 

coronapandemin. Föreningen har uppgivit uteblivna intäkter för höstkonserten 

med 70-årsfirande i Linneabiografen i Kolbäck. Föreningen har tidigare erhållit 

sökt stöd för från kommunen om 8 000 kronor med anledning av uteblivna in-

täkter till följd av Covid-19. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 

bidrag om 4 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 91. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Kolbäcks musikkår bidrag om 4 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. 

 

 
_________ 
Exp: Kolbäcks musikkår 

 Kultur- och fritidschef  

 Controller 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 13 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 107 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – 

Hallstahammars Brottarklubb   Dnr 143/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Hallstahammars Brottarklubb är en ungdomsförening som ansöker om 

tillfälligt stöd om 29 850 kronor med anledning av att föreningen drabbats 

negativt av coronapandemin. Föreningen har i ansökan uppgivit att de har kost-

nad för hyra av egna lokaler som de inte kunnat utnyttja under perioden 15 

mars 2020 till 15 augusti 2020 på grund av pandemin. Föreningen har tidigare 

erhållit sökta stöd om 29 000 kronor från Hallstahammars kommun, 6 000 kro-

nor från Svenska Brottarförbundet samt 5 000 kronor från Västmanlands 

idrottsförbund. Förvaltningen föreslår att föreningen nu beviljas bidrag om 

29 000 kronor.    

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 92. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Hallstahammars Brottarklubb bidrag om 29 000 kronor till följd av 

Covid-19. 

________ 
Exp till: Hallstahammars Brottarklubb 
 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 14 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 108 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – 

Hallsta ridklubb   Dnr 146/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Hallsta ridklubb är en ungdomsförening som ansöker om tillfälligt 

stöd om 114 027 kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av 

coronapandemin. Föreningen har i ansökan uppgivit uteblivna intäkter för 

medlemsavgifter, fasta sponsringsintäkter, tävlingsintäkter, kursavgifter, Grand 

national tävlingarna på Strömsholm samt ponnyridningar. Föreningen har tidi-

gare erhållit bidrag från Länsförsäkringar om 5 000 kronor och Riksidrottsför-

bundet om 24 000 kronor. Förvaltningen föreslår att föreningen nu beviljas 

bidrag om 70 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 93. 

 

Kultur- och fritidschefen informerar att Hallsta ridklubb har beviljats bidrag 

från SISU om 44 000 kronor. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att Hallsta ridklubb ska beviljas bidrag med 66 000 

kronor. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till Hanna Lostelius (C) yrkande och avslag på arbetsutskottets förslag. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KFN § 108 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar således  

 

att bevilja Hallsta ridklubb bidrag om 66 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. 

 

 

 

________ 
Exp till: Hallsta ridklubb 

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 109 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – Före-

ningen HjärtLung Kolbäcksådalen   Dnr 147/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att föreningen HjärtLung Kolbäcksådalen är en vuxenförening som ansö-

ker om tillfälligt stöd om 13 950 kronor med anledning av att föreningen drab-

bats negativt av coronapandemin. Föreningen har i ansökan uppgivit förlorade 

intäkter från medlemstapp och uteblivna nya medlemmar, lotteriverksamhet, in-

ställd vårfest, inställd julfest, kursbidrag, gåvor samt försäljning av artiklar. 

Föreningen har tidigare erhållit bidrag från Hallstahammars kommun om 2 000 

kronor för förlorade intäkter på grund av Covid-19. Förvaltningen föreslår att 

föreningen nu beviljas bidrag om 2 000 kronor.    

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 104. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Föreningen HjärtLung Kolbäcksådalen bidrag om 2 000 kronor för 

förlorade intäkter på grund av Covid-19. 

 

________ 
Exp till: HjärtLung Kolbäcksådalen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 110 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – Ekeby 

BK   Dnr 148/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Ekeby BK ungdomsförening ansöker om tillfälligt stöd om 80 000 

kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. 

Föreningen har i ansökan uppgivit förlorade intäkter från kiosk vid inställda 

matcher, intäkter för utåtriktade aktiviteter samt tränings/matchavgifter. Före-

ningen har tidigare erhållit bidrag från Hallstahammars kommun om 40 000 

kronor för förlorade intäkter på grund av Covid-19. Förvaltningen föreslår att 

föreningen nu beviljas bidrag om 40 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 95. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Ekeby BK bidrag om 40 000 kronor för förlorade intäkter på grund 

av Covid-19. 

 

 

________ 
Exp till: Ekeby BK 

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 111 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – 

Hallsta FK Ungdom   Dnr 151/20 

 

Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Ewa Björklind (SD). 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fri-

tidsnämndens sammanträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns 

föreningar som även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. 

Nämnden beslutade då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet 

till föreningar för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges 

till föreningar som på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta 

kommer att framgå i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommun-

styrelsen har den 12 oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Hallsta FK Ungdom är en ungdomsförening som ansöker om tillfälligt 

stöd om 30 000 kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av 

coronapandemin. Föreningen har uppgivit uteblivna intäkter från kiosk och för-

säljning. Föreningen har tidigare erhållit sökt stöd för sommarlovsaktiviteterna 

om 10 000 kronor. Förvaltningen föreslår föreningen beviljas bidrag om 5 000 

kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 96 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Hallsta FK Ungdom bidrag om 5 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. 
 

Härefter återinträder Bertil Bredin (M). 

_______ 
Exp till: Hallsta FK Ungdom 

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 112 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 - Bild-

gruppen Prisma    Dnr 177/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att bildgruppen Prisma är en vuxenförening som ansöker om tillfälligt 

stöd om 8 400 kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av 

coronapandemin. Föreningen har beskrivit att de har förlorade intäkter för ute-

blivna kursintänkter för inställd fotokurs. Föreningen har inte sökt andra stöd. 

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas stöd om 8 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 97. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Bildgruppen Prisma ansökan om bidrag för förlorade intäkter på grund 

av Covid-19. 

 

 

________ 
Exp till: Bildgruppen Prisma 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 113 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av covid-19 – Berga 

Folkets Hus   Dnr 182/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 november 2020 bland 

annat att Berga Folkets Hus är en vuxenförening som ansöker om tillfälligt stöd 

om 115 500  kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av coro-

napandemin. Föreningen har i ansökan uppgivit uteblivna intäkter för lokalav-

bokningar av Folkets Hus. Föreningen har även sökt annat bidrag från Folkets 

Hus och Parker vilket man inväntar svar från.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 98. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Berga Folkets Hus bidrag om 10 000 kronor för förlorade intäkter på 

grund av Covid-19. 

 

 

 

________ 
Exp till: Berga Folkets Hus 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 21 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 114 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 - 

Hallstahammars teaterförening    Dnr 187/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Hallstahammars teaterförening är en vuxenförening som ansöker om tillfälligt 

stöd om 50 000 kronor med anledning av att föreningen drabbats negativt av 

coronapandemin. Föreningen har inte ansökt något annat bidrag. Ansökan från 

Hallstahammars teaterförening har inkommit efter det att ansökningstiden har 

gått dessutom saknas budget, utfall samt prognos för 2020 för att kunna göra en 

bedömning. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 99. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att avslå Hallstahammar teaterförenings ansökan om bidrag för förlorade 

intäkter på grund av Covid-19. 

 

 

 
________ 

Exp till: Hallstahammar teaterförening 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 22 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 115 

 

Sammanträdesdagar 2021 för kultur- och fritidsnämnden   Dnr 181 /20 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 100. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämndens sam-

manträden under år 2021:  

 

27/1, 17/2, 31/3, 28/4, 19/5, 9/6, 25/8, 22/9, 20/10, 18/11 och den 8/12 i huvud-

sak med början klockan 09.00 om inte annat anges i kallelsen. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 23 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 116 

 

Fråga om fiber till Linneagården - Mälardalens dansklubb    Dnr 162/20 

 

Mälardalens dansklubb i Kolbäck har inkommit med fråga om det finns möj-

lighet att gräva in fiber till Linneagården då föreningen inte har råd att bekosta 

detta. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 november 2020 § 101 där man 

konstaterade att det är kommunstyrelsen som hanterar kommunens utbyggnad 

av fiber varför ärendet bör överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

 

 

 
________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 24 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 117 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 – 

Stenklubben Kolbäcksdalen    Dnr 189/20 

 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. Stödet skulle ges för 

förlorade intäkter. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19. Av 

riktlinjer framgår vad ansökan ska innehålla.  

 

Stenklubben Kolbäcksdalen ansöker om tillfälligt stöd genom att bli befriad att 

betala hyran under pandemin med då man håller verksamheten stängd och man 

då inte får in några intäkter så man kan betala hyran. Ansökan från Stenklubben 

Kolbäcksdalen har inkommit efter det att ansökningstiden har gått dessutom 

saknas budget, utfall samt prognos för 2020 för att kunna göra en bedömning. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att ansökan ska avslås.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 

yrkande 

 

att avslå Stenklubben Kolbäcksdalen ansökan om bidrag för förlorade intäkter 

på grund av Covid-19. 

 

 

 
________ 

Exp till: Stenklubben Kolbäcksdalen 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 25 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 118 

 

Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-

tidsnämnden fr o m den 1 januari 2021    Dnr 173/20 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 28 ny avgiftstaxa för kul-

turhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Förslag till ny taxa har därför 

tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 90 att 

fullmäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2020 beslutat att återremittera ärendet 

till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning och förtydligande av att 

det dels ska framgå i taxan vilka avgifter som är gemensamman med andra 

kommuner, t ex externa evenemang, dels förtydliganden kring förändade av-

gifter kring lånekorten och borttappade böcker. 

 

Kultur- och fritischefen redogör i skrivelse den 20 november 2020 för fråge-

ställningarna. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att avgiftstaxan ska fastställas.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 

yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta  

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 28 anta ny avgiftstaxa för 

kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m 

den 1 januari 2021. 

 

 

 
________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 26 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 119 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 – Möln-

torps IK Brottning     Dnr 145/20 

 

Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för 

stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset. 

Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallsta-

hammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter 

vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämn-

den 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 ovan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56 beslutat om rikt-

linjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell förening, ekono-

misk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan söka tillfälligt stöd 

om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stö-

det ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och avser perioden 1 mars - 

31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdoms-

organisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i ansökan och vilka doku-

ment som ska bifogas.  

 

Mölntorps IK Brottning ansökte den 28 augusti 2020 om bidrag om 105 000 

kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna intäkter utgörs bland annat 

av minskade träningsavgifter, inställd tävling med kioskavgift samt inställda 

evenemang som Grand National och fordonsträffar vid Westerqwarn. Före-

ningen har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet om 34 000 kronor. Kultur- 

och fritidsnämnden beslutad den 28 oktober 2020 § 84 att avslå Mölntorps IK 

ansökan om bidrag, samt att Mölntorps IK kan inkomma med komplettering till 

sin ansökan utifrån vad som anges i nya riktlinjer avseende stöd till förenings-

livet i Hallstahammars kommun till följd av Covid -19. 

 

Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som 

även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade 

då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för 

uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som 

på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta kommer att framgå 

i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12 

oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 28 oktober 2020 § 80 beslutat om 

nya riktlinjer där stödet ges i första hand till föreningar för uteblivna intäkter på 

grund av Covid-19 men även för ökade kostnader till följd av Covid-19.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 27 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KFN § 119 

 

Föreningen har inkommit med kompletterande handlingar till sin tidigare 

ansökan. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att Mölntorps IK Brottning ska beviljas bidrag med 

30 000 kronor. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 

yrkande 

 

att bevilja Mölntorps IK Brottning bidrag om 30 000 kronor för förlorade 

intäkter på grund av Covid-19. 

 

 

 
________ 

Exp till: Mölntorps IK Brottning  

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 28 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 120 

 

Återsökning av medel med anledning av Covid-19 stöd till föreningslivet 

Dnr 364/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2020 KS § 119 att avsätta 500 000 

kronor för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av 

coronaviruset. Kommunstyrelsen beslutade vidare att stödet för ges till före-

ningar för uteblivna intäkter vilka ska finnas beslutade i föreningens budget, 

samt att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen 

för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det då ska bifogas redo-

visning där det ska framgå vad som beslutats ovan. 

 

Utifrån kommunstyrelsens beslut antog kultur- och fritidsnämnden riktlinjer 

som sedan antogs av kultur- och fritidsnämnden den 17 juni 2020 § 56. Bidra-

get ska kunna sökas av registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller 

stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär verksamhetsstöd eller 

bidrag från Hallstahammars kommun. 

 

Vid genomgång av ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens samman-

träde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som även på 

annat sätt drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Nämndens beslutade då att 

ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet även skulle kunna ges till 

föreningar som på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19. Kommun-

styrelsen beviljade den 12 oktober 2020 § 209 att stödet får användas enligt 

ovan. 

 

Kultur- och fritidschefen har sammanställt redovisning av de bidrag som kul-

tur- och fritidsnämnden beviljat föreningar. Totalt har nämnden beviljat bidrag 

till föreningar om 432 000 kronor.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att 432 000 kronor ska återsökas hos kommunstyrel-

sen för beviljade bidrag till föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av 

Covid -19. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 

yrkande  

 

att ansöka om 432 000 kronor för beviljade bidrag till föreningar som drabbats 

ekonomiskt på grund av Covid -19, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 
________ 

Exp till: Kommunstyrlsen  

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-25 29 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 121 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-11-25 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-11-25 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-11-18 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


