SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2021-05-19

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Hanna Lostelius (C), ordf
Jenny Hödefors (S) ej § 52
Mikael Andersson (S) ej § 48
Eva Wilhelmsson (C)
Bertil Bredin (M) ej § 52
Kristina Nylander (V) ej § 48
Claes Gustavsson (SD)
Owe Nilsason (S) § 48, 52

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsason (S) ej § 48, 52, samt Carina Iwemyr, sekreterare,
kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, samt processledare Emma Rydell,
aktivitetssamordnare Clara Ivemyr-Strömberg, enhetschef Danha Bachiri,
kulturutvecklare Åsa Lundqvist, barnbibliotekarie Anna Johansson och
bibliotekschef Elisabeth Oliw § 45

Närvarorätt

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

Utses att justera

Mikael Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 24 maj 2021 klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

§ 45 - 53
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Carina Iwemyr
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Hanna Lostelius (C)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Mikael Andersson (S) ej § 48

Bertil Bredin (M) § 48
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 45 - 53

Sammanträdesdatum

2021-05-19
2021-05-24

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-06-15
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KFN § 45
Information från förvaltningen m m Dnr 17/21

Processledare Emma Rydell, aktivitetssamordnare Clara Ivemyr-Strömberg,
enhetschef Danha Bachiri, kulturutvecklare Åsa Lundqvist informerar om
sommarlovsaktiviteter som kommer att genomföras under sommaren.
Barnbibliotekarie Anna Johansson och bibliotekschef Elisabeth Oliw
informerar om bibliotekets verksamhet.
Kultur- och fritidschefen informerar om Folkhälsomyndighetens
rekommendationer som påverkar antalet besöker på Skantzöbadet.
<

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 46
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubb – mars 2021
Dnr 93/18
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport.
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 3 maj 2021 för Hallsta Ridklubbs t o m mars 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 36.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

__________
Exp: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 47
Resultatprognos 31 mars 2021 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 93/21

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2020 § 154 bland annat att
gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där
delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har
karaktär av årsprognos.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per 31 mars
2021. Det anförs bland annat att kultur- och fritidsnämnden har en budgetram
på 42,6 miljoner kronor. Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför
intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. Pandemin har en fortsatt
stor påverkan på förvaltningens verksamheter då flera av dessa inte kan hålla
öppet eller endast delvis öppet på grund av risk för ökad smittspridning. För
nuvarande tyder helårsprognosen på att man överskrider budget med -0,5 miljoner kronor. Intäkterna bli lägre än budgeterat. Inom Vallmobadet så är alla aktiviteter för vuxna inställda våren 2021. På Skantzö camping är det stopp för
drop-in camping och uthyrning av stugor fram till den 16 maj. Skantzöbadet
beräknas kunna öppna till sommaren med liknande restriktioner som
föregående år. Inom Föreningsbyrån minskar intäkterna till följd av färre
bokningar av idrottsarenor. Redan vid årets början gjordes anpassningar av
budgetramen inom hela kultur- och fritidsförvaltningen då man såg att
pandemin skulle få fortsatt negativ påverkan på intäkterna. Kostnaden för
timanställda beräknas bli lägre på Vallmobadet på grund av begränsad
verksamhet till följd av pandemin. Kulturskolan har under vårterminen haft
vakanta tjänster som inte tillsatts fullt ut. Café i kulturhuset är stängt våren
2021. För att komma till rätta med underskottet år 2021 inom Skantzö bad och
camping samt Vallmobadet kan nedläggning av dessa verksamheter bli
nödvändig. Så länge som pandemin pågår kommer intäktssidan för dessa
verksamheter vara starkt påverkade. Sjukfrånvaron under första kvartalet 2021
ligger på 5,26 % (bokslut 2020 5,40 %). Sett till hela kommunen så ligger
sjukfrånvaron på 7,50 %, alltså högre än inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Långtidssjukskrivningar inom förvaltningen längre än 60 dagar har minskat i
andel av förvaltningens totala sjukfrånvaro till 20,80 % under årets första
kvartal (bokslut 2020 24,95%). Sjukfrånvarosiffrorna är högre än vid bokslut
2019 och speglar den pågående pandemin med covid-19. Pandemin resulterar i
en högre korttidsfrånvaro, då medarbetarna uppmanas att stanna hemma vid
minsta symptom.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 37.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 47
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna resultatprognos kvartal 1 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen.
__________
Exp: Lakeside Adventure
Enhetschef bad och camping

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 48
Bidrag för inköp av UV-ljus till simbassäng och bubbelpool - Sporthallen ekonomisk förening Dnr 82/21
Mikael Andersson (S) och Kristina Nylander (V) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet. I deras ställe inträder Owe Nilsson (S). Bertil Bredin (M)
utses att justera paragrafen.
Sporthallen ekonomisk förening ansöker i skrivelse den 22 april 2021 om
extra bidrag för inköp av UV ljus till simbassäng och bubbelpool.
Föreningen anför att Folkhälsomyndigheten infört nya och skärpta krav
beträffande bland annat bundet klor, trikloramin, THM, legionella och att
vi i dag periodvis ligger högt i bundna klorvärden. FHM har nu satt gränsvärdet från 0,4mg/I till 0,3mg/I. För att kunna reducera dessa vä rden är
verksamheten i behov av UV ljus för att reducera dessa. Kostnaden för UV
ljus till simbassäng och bubbelpool inklusive ventiler och rör uppgår till
198 000 kronor exkl moms. Av skrivelsen framgår vidare att föreningen har
ansträngd ekonomi vilket göra att man inte själva klarar av att göra
investeringen.
Elinstallation med tillhörande material ingår inte i priset, vilket verksamheten själva bekostar.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 7 maj 2021 bland annat att
inköp av nytt UV-ljus anser man vara nödvändig för Sporthallens ekonomiska
förening så att de därmed kan uppfylla de nya myndighetskraven. Tyvärr finns
det inte utrymme i nämndens budget att till föreningen kunna ge ett bidrag om
198 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 38.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om bidrag om 198 000 kronor till Sporthallens ekonomiska förening för inköp av UV-ljus till simbassäng och bubbelpool.
Härefter återinträder Mikael Andersson (S) och Kristina Nyulander (V).

__________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 49
Namnsättning av stråk kring Skantzen/Åsby och Trångforsområdet i
Hallstahammars kommun Dnr 95/21
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 maj 2021 bland annat
att man tillsammans med kommunstyrelse- och tekniska förvaltningarna under
våren arbetet med att ta fram planer och aktiviteter för att tillsammans iordningställa leder som under flera år saknat underhåll. Detta har lett till att bland annat
att gångstråken tappat ledmarkeringar, slytillväxten tilltagit vilket medfört att
framkomligheten blivit begränsad. Sammantaget har detta lett till att möjligheten för kommuninvånare att nyttja dessa leder kraftigt begränsats.
I centrala Hallstahammar kring Skantzen/Åsby och Trångforsområdet finns det
leder som under många år nyttjas av kommuninvånare och boende på Skantzö
Bad & Camping, Åsby Hotell och besökare från Åsby. Området är idag ett
mycket populärt kultur- och rekreationsområde, för så väl tillresta besökare
som för kommuninvånare. På området vistas årligen över en halv miljon
människor. Området har en lång tradition av Hallstahammars historia och den
kulturminnesmärkta Strömsholms kanal sträcker sig genom hela området som
en naturlig sammanhållande länk. Här genomförs årligen flera traditionstyngda
evenemang och området har idag ett väl utbrett gång- och vandringstråk. Detta
stråk skulle behöva skyltas upp för att lättare uppmana till spontanaktivitet och
öka tryggheten i området.
Med anledning av beskrivningen ovan anser kultur- och fritidsförvaltningen det
nödvändigt att stärka området med ledmarkering för att öka tryggheten för
människor som vistas i området för rekreation och daglig motion. För att
underlätta lokaliseringen i och mellan dessa leder behöver dessa kompletteras
med namngivna ledmarkeringar. Lederna föreslås namnsättas till:
Skantzörundan, ca 1 km runt Skantzö Bad & Camping
Åsby/Skantzen rundan, ca 3,5 km
Trångforsrundan, ca 7 km.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 39.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att namnsätta gångstråk kring Skantzen/Åsby och Trångforsområdet enligt
följande:
•

Justerandes signatur

Skantzörundan, ca 1 km runt Skantzö Bad & Camping, enligt en till
ärendet hörande bilaga 1

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 49
•
•

Åsby/Skantzen rundan, ca 3,5 km, enligt en till ärendet hörande bilaga 2
Trångforsrundan, ca 7 km, enligt en till ärendet hörande bilaga 3

_______
Exp till: Reglementspärmen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 50
Fritidssportutrustningsbiblioteket i Hallstahammars kommun i egen regi
Dnr 94/21
Kultur- och fritisförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj 2021 bland annat att
sedan ett drygt år tillbaka arbetar fyra föreningar (Ekeby BK, IBK Hallsta, PRO
Hallstahammar och HSK Fotboll) aktivt med förberedelser att till oktober i år
kunna starta upp ett fritidssportutrustningsbibliotek i Eldsbodahuset, Hallstahammar. De har bedrivit insamlingskampanj i olika omgångar dit kommuninvånare kommit för att skänka fritidssportutrustningsmaterial som sedan ska
kunna lånas ut kostnadsfritt. Föreningarna har också arbetat med att iordningställa butikslokal och lagerlokal.
För att föreningarna ska kunna stå redo att öppna upp ett fritidssportutrustningsbiblioteket i Eldsbodahuset vid månadsskiftet oktober/november i år behöver
nämnden fatta beslut om i vilken driftsform verksamheten ska bedrivas. Enligt
förvaltningsledningen finns det i dagsläget två organiseringsmodeller som är
aktuella.
Den ena är att verksamheten går med i Fritidsbanken Sverige och blir en del av
denna riksorganisation. Det andra alternativet är att bedriva ett fritidssportutrustningsbibliotek i egen lokal regi genom föreningsdrift.
Efter en tids övervägande mellan de olika alternativen har slutligen föreningarna landat i önskemålet om att starta upp ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i egen regi. Detta innebär bland annat att föreningar
åtar sig
• att bemanna utlåningsbutiken och hålla den öppen två dagar i vecka (en
vardag och lördag)
• att erbjuda särskild service riktad mot kommunens för- och grundskolor
för att underlätta utlåning i samband med aktivitetsdagar
• att sköta och underhålla utlåningsmaterialet
• att på olika sätt sprida information om verksamheten
• att arbeta för att öka samverkan med kommunens föreningsliv för att
därigenom stärka verksamheten långsiktigt
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att de föreningar som nu är engagerade i
och har en tydlig vilja att starta upp ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i Hallstahammar bedöms ha det engagemang och uthållighet som
krävs för denna typ av verksamhet. Till stöd för föreningarna finns en aktivitetskoordinator som är anställd inom förvaltningen och som särskilt kommer att
stötta föreningarna i verksamhetsutvecklingen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 50
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 40.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fritidssportutrustningsbibliotek ska bedrivas i egen lokal regi genom föreningsdrift, samt
att föreningarna som är engagerade i verksamheten senast den 1 juni 2021 ska
inkomma till nämnden med förslag på namn för verksamheten.

_________
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 51
Byte av avloppssystem vid Trollebo IP – hemställan till tekniska nämnden
Dnr 97/21
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj att serveringskiosken som flyttades från Vallmo IP för ca 9 år sedan och som nu är placerad
vid Trollebo IP, är i behov av renovering. Nuvarande avloppssystem har gått
sönder och bör ersättas med nytt om byggnaden åter ska kunna tas i bruk. Den
nya ledningen ska grävas ner mellan serveringskiosken och HSK fotbolls omklädningsrumsbyggnad som ligger i närheten. Totalkostnaden är beräknad till
58 000 kronor.
Förutsättning för projektets genomförande är att kultur- och fritid kan
finansiera nettokostnaden som uppstår om ca 2 000 kronor per år från år 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningen anser att byte av avloppssystem är nödvändig
för att serveringskiosken åter ska kunna tas i bruk så att den fortsatt ska kunna
nyttjas av föreningslivet som är verksamma vid Trollebo. Den fyller en viktig
servicefunktion inte minst i samband med träningar och matcher under för- och
sommarsäsong på området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2021 § 41
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden om byte av avloppsledning från servicekiosken vid Trollebo IP varvid tekniska nämnden ansvarar för projektet och
begär om starttillstånd hos kommunstyrelsen för åtgärden,
att nettokostnaden om ca 2 000 kronor finansieras inom föreningsbyråns ram,
samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

_________
Exp:
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidschef
Controller
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KFN § 52
Arenanamn för gräsplan och träningsplanen på Trollebo IP HALLSTAHEM ARENA Dnr 76/21
Bertil Bredin (M) och Jenny Hödefors anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I
deras ställe inträder Owe Nilsson (S).
Hallstahammars SK Fk önskar att upprätta ett arenaavtal mellan föreningen och
Hallstahem. Avtalet mellan parterna innebär rättigheter för Hallstahem fram till
31 mars 2025 att gräsplanen och träningsplanen på Trollebo IP ska ha
HALLSTAHEM ARENA som arenanamn. Vidare vill man sätta upp skylt med
arenanamnet i anslutning till entrén till arenan. Under avtalstiden utgår ersättning från Hallstahem till Hallstahammar SK Fk. För att avtalet ska kunna godkännas krävs att kommunen genom kultur- och fritidsnämnden ger sitt godkännande till att ovannämnt område får fram till 31 mars 2025 namnges
HALLSTAHEM ARENA.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 21 april 2021 att man
ställer sig positiv till att ett avtal mellan Hallstahammars SK Fk och Hallstahem
kan upprättas angående att ett arenanamn för området gräsplanen och träningsplanen på Trollebo IP namnges till HALLSTAHEM ARENA. Förvaltningen
ställer sig också positiv till att skylt med arenanamnet för sättas upp i anslutning till entrén till området.
Med

anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt den 17 maj 2021 § 42
överlämnas ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Hanna Lostelius (C) yrkar att arenanamnet HALLSTAHEM ARENA godkänns
fram till den 23 mars 2025 för område som benämns gräsplanen och träningsplanen på Trollebo IP, samt att skylt med arenanamnet vid anslutning till entrén
till området godkänns varvid kostnader för skyltar, montering/nedmontering av
skyltar och eventuellt bygglov bekostas av Hallstahammars SK FK
Kultur och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att godkänna arenanamnet HALLSTAHEM ARENA fram till den 23 mars
2025 för område som benämns gräsplanen och träningsplanen på Trollebo IP,
samt

Justerandes signatur
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Forts KFN § 52
att godkänna skylt med arenanamnet vid anslutning till entrén till området varvid kostnader för skyltar, montering/nedmontering av skyltar och eventuellt
bygglov bekostas av Hallstahammars SK FK.
Härefter återinträder Bertil Bredin (M) och Jenny Hödefors (S).

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen

Hallstahammars SK Fk

Justerandes signatur
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KFN § 53
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-19
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-19
- arbetsutskottets protokoll 2021-051

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

