SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2019-06-19

1 ()

KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 15.40
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)
Anita Westin Brodd (M)
Ewa Björklind (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsson (S), Eva Wilhelmson (C), Mikael Andersson (S), Ewa
Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Lennart Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19 juni 2019 klockan 16.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

58 - 64

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Lennart Andersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 58 - 64

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2019-06-19
2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2019-07-12
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KFN § 58
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen
Ordföranden informerar att kulturhuset kommer att hålla stängt under hösten på
grund av renovering av bl a ventilationen.
•

Justerandes signatur

Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi

Utdragsbestyrkande
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KFN § 59
Hallsta ridklubbs ekonomiska handlingsplan - på kort och lång sikt
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 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. 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. Hallstahammars
kommun har dessutom beviljat 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 ytterligare ekonomiskt stöd kommer i dagsläget inte att beviljas och 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.
Vid nämndens sammanträde i maj redogjorde representanter från Hallsta Ridklubb för arbetet med att ta fram en handlingsplan och att den skulle förankras i
styrelsen innan den presenteras för kultur- och fritidsnämnden.
Hallsta Ridklubb har inkommit med handlingar i ärendet. Arbetsutskottet saknar dock handlingsplanen som klart pekar på hur klubben avser att få en budget
i balans på kort respektive lång sikt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 59
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2019 § 38 att kalla Hallsta
Ridklubb till möte med arbetsutskottet innan dagens sammanträde för att ha
dialog kring upprättande av en handlingsplan.
Arbetsutskottet har upprättat en handlingsplan som ridklubben ska använda för
redovisa hur de ska
Hanna Lostelius (C) yrkar att ridklubben senast den 1 augusti ska inkomma
med handlingsplan på kort och lång sikt för att få en budget i balans vilken ska
ha beslutats av styrelsen. Vidare yrkar hon dels att ridklubben särskilt i handlingsplanen ska redovisa vilka åtgärder som vidtas utifrån den oberoende
granskarens rapport, dels att ridklubben särskilt redovisar flera förslag på åtgärder som ridklubben kommer att vidta på kort sikt för att höja likviditeten under
2019, dels att fr o m augusti ska den månadsvisa ekonomiska redovisningen till
nämnden även innehålla en skriftlig och ekonomisk redovisning av hur åtgärder
i handlinsplanen verkställs.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att Hallsta ridklubb senast den 1 augusti ska inkomma med handlingsplan på
kort och lång sikt för att få en budget i balans vilken ska ha beslutats av styrelsen, en till ärendet hörande bilaga,
att ridklubben särskilt i handlingsplanen ska redovisa vilka åtgärder som vidtas
utifrån den oberoende granskarens rapport,
att ridklubben särskilt redovisar flera förslag på åtgärder som ridklubben kommer att vidta på kort sikt för att höja likviditeten under 2019,
att fr o m augusti ska den månadsvisa ekonomiska redovisningen till nämnden
även innehålla en skriftlig och ekonomisk redovisning av hur åtgärder i handlinsplanen verkställs.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen
HARK

Justerandes signatur
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KFN § 60
Samråd om ny översiktsplan för Surahammars kommun - för yttrande
Dnr 108/19
Surahammars kommun har översänt förslag till ny kommunövergripande översiktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
I översiktsplanen beskrivs hur Surahammars kommun planerar att mark- och
vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas
bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns området att ta extra
hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande
för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den
byggda miljön.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2019 att man, från
nämndens uppdragsområde, inte har något att invända mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2019 § 39.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot översiktsplan för Surahammars
kommun.

__________
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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KFN § 61
Detaljplan för Kolbäcks centrum (f d Myran) – för yttrande Dnr 116/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kolbäcks centrum
(f d Myran) för samråd till bland annat kultur- och fritidsnämnden.
2017 vann detaljplan 214 Myran i Kolbäcks centrum laga kraft. Planen reglerar
området för bostadsbebyggelse upp till fem våningar. Den gällande detaljplanen är från 2017 och en majoritet av innehållet är fortfarande aktuellt. Detaljplaneändringens syfte är att pröva markens lämplighet att kompletteras med
använgningsbestämmelserna D för vård samt C1 för samlingslokal. Den
gällande detaljplanen är från 2017 och en majoritet av innehållet är fortfarande
aktuellt. Nödvändiga förändringar beskrivs i planbeskrivningstillägget.
Plan är ute på samråd under tiden är 3 juni till och med 4 juli 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2019 att man, från
nämndens uppdragsområde, inte har något att invända mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2019 § 40.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot detaljplan för Kolbäcks centrum
(f d Myran).
_________
Exp: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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KFN § 62
Aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun - för yttrande
Dnr 111/19
Västerås kommun har översänt sammanfattande redogörelse angående Västerås
kommuns översiktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 28§, ska Länsstyrelsen varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående översiktsplanens aktualitet, eller när så kommun begär det vilket är fallet i detta
ärende. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statliga- och mellankommunala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och tillhandahålla
planeringsunderlag.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2019 att man, från
nämndens uppdragsområde, inte har något att invända mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2019 § 41.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot aktualisering av Västerås kommuns översiktsplan.
_______
Exp till: Kultur och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 63
Tillsättande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden
Dnr 118/19
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom styrelsens
verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmåga
att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förordningen.
Samtliga nämnder beslutade att utse Jonna Kangas i Sala kommun till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018 och ett särskilt avtal om samverkan träffades. Sala har nu sagt upp samverkansavtalet. Enligt Dataskyddsförordningen måste kommunen (varje nämnd) tillsätta nytt dataskyddsombud.
För detta föreslås att kommunjurist/upphandlare Armine Kanakanian utses som
dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden. I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar hon direkt till kommunledningsruppen i Hallstahammars
kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2019 § 42.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Armine Kanakanian till dataskyddsombud för de verksamheter som
kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, samt
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 30 % av dataskyddsombudets
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelningsnyckel som fastställs av kommunledningsgruppen.

_______
Exp till: Armine Kanakanian
Reglementspärmen
Controller
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KFN § 64
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-06-17
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-06-17
- arbetsutskottets protokoll den 7 juni 2019
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

