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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 1 () 

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

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)   
 Mikael Andersson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Bertil Bredin (M) ej § 30  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Inger Thuresson (KD) § 30  
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Inger Thuresson (KD) ej § 30, kultur- och fritidschef Sven-Olof 

Juvas, controller Marianne Ekman § 29, 38 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Reinder Nispeling (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 maj 2020 klockan 12.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 29 - 43 

8 

 

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

  Carina Iwemyr  
  

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

  Hanna Lostelius (C) 
  

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

  Reinder Nispeling (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 29 - 43 
  

Sammanträdesdatum 2020-04-29 
  
Anslaget uppsättes 2020-05-05                      Anslaget nedtages 2020-05-27 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 29 

 

Information från förvaltningen    Dnr 16/20 

 

• Redovisning från Hallsta Ridklubb 

 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet i 15 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas.  
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KFN § 30 

 

Godkännande av Hallsta Fotbollsklubb Ungdom som bidragsberättigad i 

Hallstahammars kommun    Dnr 43/20 

 

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

Inger Thuresson (KD). 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 mars 2020 att Hallsta 

Fotbollsklubb Ungdom bildades i början av 2020.  Föreningen har en styrelse 

och har ansökt om att bli medlem i Riksidrottsförbundet via Svenska Fotbolls-

förbundet samt antagit deras stadgar.   

 

Den nybildade föreningen är en avknoppning från Hallstahammars SK fotboll 

som grundar sig i ungdomar i 17-19 års ålders vilja att spela divisionsspel sna-

rare än reservlagsspel. Detta för att få en större utveckling och eventuellt 

kunna avancera i seriesystemet. Vid spel i reservlagsserien finns inte möjlig-

heten till sådant avancemang.  

 

Avknoppningen från Hallstahammars SK fotboll har skett i samråd med dess 

styrelse.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att Hallsta Fotbollsklubb Ungdom 

godkänns som bidragsberättigad barn- och ungdomsförening. 

 

Föreningens stadgar förväntas föreligga till kultur- och fritidsnämndens sam-

manträde. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 22 april 2020 § 29 att utan eget förslag över-

lämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att Hallsta Fotbollsklubb Ungdom ska godkännas 

som bidragsberättigad ungdomsförening. 

 

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

yrkande 

 

att godkänna Hallsta Fotbollsklubb Ungdom som bidragsberättigad ungdoms-

förening. 

 

Härefter återinträder Bertil Bredin (M). 

 

 
_______ 

Exp till: Hallsta Fotbollsklubb Ungdom 

Kultur- och fritidschef 
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KFN § 31 

 

Avtal om skötsel av Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för god-

kännande    Dnr 52/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internhyresavtal med tekniska nämn-

den för Folkets Park i Kolbäck. 

 

Nu gällande avtal om skötsel i Kolbäcks Folkets Park med Kolbäcks PRO 

gäller t o m 31 mars 2020. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ombesörja 

skötseln av Kolbäcks Folkets Park med det begränsningar som framgår av 

avtalet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 mars 

2021.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 30.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 

i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 

 

 

__________ 
Exp till: Kolbäcks PRO 

              Kultur- och fritidschef 
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KFN § 32 

 

Avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 

Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 57/20 

 

Lakeside Adventure har under 2019 skött Borgåsundsbadet och önskar få fort-

sätta även under 2020. Förslag till avtal har upprättats som avser perioden 15 

maj – 31 augusti 2020. Föreningen erhåller 29 625 kronor i ersättning för 

arbetsinsatsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 31.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 

Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

__________ 
Exp till: Lakeside Adventure 

Kultur- och fritidschef 
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KFN § 33 

 

Avtal gällande kanotuthyrning, Lakeside Adventure - för godkännande    

Dnr 58/20 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nu gällande samarbetsavtal med 

Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal ska för-

längas t o m den 31 december 2020. 

 

Syftet med samarbetet är att tillsammans utveckla kanotturismen på Ströms-

holms kanal med Skantzöbadet som kanotverksamhetens nav. Bl a ska båda 

parter verka för varandras försäljning genom att presentera/erbjuda den andras 

produkter på sina respektive hemsidor och i sociala medier. Gemensamma 

paket och erbjudande kommer att tas fram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 32.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 

längs Strömsholms kanal, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

__________ 
Exp till: Lakeside Adventure 

Kultur- och fritidschef 
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KFN § 34 

 

Ansökan om bidrag för att trycka boken Bergssockensbor - Svedvi Berg 

Hembygdsförening    Dnr 46/20 

 

Svedvi Berg Hembygdsförening anhåller i skrivelse den 9 mars 2020 om bidrag 

om 7 500 kronor för att trycka boken ”Bergssockensbor”. Boken är en uppfölj-

ning av boken ”Bergs socken under 1900-talet” och beräknas vara klar i 

december 2020.   

 

Av skrivelsen framgår att man under forskningsarbetet med den första boken 

kom i kontakt med gamla bergsbor med minnen från Berg. Många av dessa 

hade även samlat skrivna berättelser från bygden och människor som levt och 

lever i Berg. Man har sedan en tid tillbaka träffats och skrivit på boken som be-

räknas att omfatta 300 A4-sidor med cirka 400 bilder och foton.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas 3 000 kronor i 

bidrag och att kostnaderna tas ur allmänkulturens ram.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 33.  

 

Kristina Nylander (V) yrkar att ansökan om 7 500 kronor ska beviljas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Kristina Nylanders (V) yrkande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Svedvi Berg Hembygdsförening bidrag om 3 000 kronor för att 

trycka boken ”Bergssockensbor” och att kostnaden härför ianspråktas av all-

mänkulturens budgetanslag. 

 

 
 

_______ 

Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 

Kultur- och fritidschef 
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KFN § 35 

 

Kvartalsrapport 1 2020 för kultur- och fritidsnämnden   Dnr 79/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att 

gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 

sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 

delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per mars 2020. 

Det anförs bland annat att kultur- och fritidsnämnden har en budgetram på 

42 129 tkr. Prognosen är att man håller budget men med förändringar mellan 

verksamhetsområdena. Intäkterna minskar då man fått färre bokningar och 

besökare till verksamheterna på grund av coronapandemin. Kostnaderna blir 

lägre till följd av vakanta tjänster. På grund av coronapandemin har flera av de 

evenemang som kultur- och fritid planerat att genomföra under delårsrapport-

perioden ställts in p.g.a. risk för ökad smittspridning. En större mängd avbok-

ningar av våra idrottshallar och inställd verksamhet i Vallmobadet är ytterligare 

exempel på konsekvenser av pandemin. I början av året togs beslutet att lägga 

ner Naturfotografiska galleriet. Kulturhuset och Skantzöbadet kommer att åter-

invigas under juni månad i år efter en tids renoveringsarbete. 

 

Personalkostnaderna för januari-mars ligger lägre än budget för motsvarande 

period. Personalkostnaderna kommer att öka i samband med ny lön från och 

med april samt då bad och camping drar igång sin verksamhet under sommaren 

med en högre bemanning. Prognosen för helår pekar dock på att personalkost-

naderna kommer att understiga budget med 550 tkr. 

 

Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför intäkter och kostnader är 

ojämnt fördelade över året. För nuvarande tyder helårsprognosen på att man 

håller budget, men med förändringar mellan verksamheterna. De lägre intäk-

terna beror framförallt på färre bokningar och besökare till verksamheterna till 

följd av coronapandemin. Kostnaderna blir lägre på grund av vakanta tjänster.  

 

År 2019 redovisade kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat. Prognosen 

för år 2020 pekar på ett resultat i balans och någon handlingsplan har därför 

inte upprättats. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 34. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att godkänna kvartalsrapport 1 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

Controller 

Kultur- och fritidschef 
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KFN § 36 

 

Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 

mars 2020    Dnr 93/18 

 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 

Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-

ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 

till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-

följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 

18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 

skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 

månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 

att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 

lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-

tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 

även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 

rapport. 

 

Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 

fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 

har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-

relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 

 

Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 15 april 2020 för Hallsta Rid-

klubbs ekonomi till mars 2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 35. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

 

 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 

         Kultur- och fritidschef 
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KFN § 37 

 

Anhållan om informationsskylt till Thore Skogman museet - Thore 

Skogmans Vänner   Dnr 74/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i augusti 2019, efter önskemål från Thore 

Skogmans Vänner, beslutat att skyltar till Thore Skogman Museum ska ingå 

som en del i kommunens skyltprogram och att antalet skyltar och dess place-

ring beslutas av tekniska nämnden och kostnaderna för detta fick uppgå till 

högst 20 000 kronor.  

 

Thore Skogmans Vänner framför i skriveles den 31 mars 2020 behov av en 

extra vägskylt för att ytterligare underlätta för besökare att hitta till Thore 

Skogman Museum. Skylten önskar de få utplacerade vid korsningen Storgatan/ 

Skolgatan. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse den 14 april 2020 att Thore 

Skogmans Vänner ska beviljas en extra vägskylt med placering i korsningen 

Storgatan/Skolgatan och att medel härför tar allmänkulturens ram. Vidare före-

slås att tekniska nämnden ska besluta om dess exakta placering i korsningen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 36. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos tekniska nämnden att vägskylt till Thore Skogman Museum 

placeras i korsningen Storgatan/Skolgatan, samt 

 

att kostanden härför om högst 10 000 kronor finansieras inom allmänkulturens 

budget. 

 

 

 
_________ 
Exp: Thore Skogmans Vänner     

         Kultur- och fritidschef 
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KFN § 38 

 

Kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb – 

villkorsändring för amorteringstid   Dnr 73/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förut-

sättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala 

borgen, att utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda 

kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- 

och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr.  
 

Hallsta ridklubb anhåller i skrivelse den 14 april 2020 om att Hallstahammars 

kommun förlänger sitt borgensåtagande för föreningens eget banklån med 6 

månader med anledning klubbens ekonomiska situation orsakat av coronaviru-

sets utbrott. I skrivelsen anförs att situationen förväntas kosta klubben en halv 

miljon kronor i förluster under 2020. Styrelsen för Hallsta ridklubb har analy-

serat den ekonomiska situationen och kommit fram till två möjliga ekonomiska 

lösningar. Lösningarna utgår dels från att klubben hos Skatteverket ansökt om 

att få sänka betalningen av arbetsgivaravgifter, dels att klubben till Swedbank 

ansökt om upp till 6 månaders amorteringsfrihet på klubbens banklån. Det sist-

nämnda är ett erbjudande Swedbank har till företag som har fått ansträngd lik-

viditet på grund av coronaviruset. Om Swedbank beviljar amorteringsfrihet för 

banklånet behövs det även godkännas av Hallstahammars kommun som har 

gått i borgen för lånet med anledning av att lånets kredittid då kommer att för-

längas med upp till 6 månader, motsvarande perioden för amorteringsfriheten. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 april 2020 bland annat 

att Hallsta ridklubb amorterar idag av sitt lån på 30,6 mkr på 20 år dvs 1 530 

tkr/år + ränta. När lånet är slutamorterat av Hallsta ridklubb ska Hallstaham-

mars kommun inte längre betala ut bidraget för räntor och amorteringar. Lånet 

började amorteras av Hallsta ridklubb kvartal 2 2017. Sista amorteringen sker 

kvartal 1 2037. Om Hallstahammars kommun förlänger sitt borgensåtagande 

från 20 år till 20,5 år så kommer bidraget från Hallstahammars kommun för 

räntor och amorteringar att minskas i motsvarande mån till Hallsta ridklubb. 

Hallsta ridklubbs likviditet kommer därmed inte att förbättras utan förbli oför-

ändrad.  Om bidraget på 2 mkr per år för räntor och amorteringar skulle förbli 

oförändrat, trots längre borgensåtagande från 20 år till 20,5 år, blir mellanskill-

naden mellan de lägre räntorna och amorteringarna och bidraget på 2 mkr ett 

indirekt driftbidrag till Hallsta ridklubb. Ett oförändrat bidrag på 2 mkr per år 

under 20,5 år istället för 20 år ger en ökad kostnad för Hallstahammars kom-

mun på 1 mkr. Den ökade kostnaden inträffar år 2037. Den sista amorteringen 

sker då kvartal 3 2037 istället för kvartal 1 2037.  

 

Hallsta ridklubb anger i den ekonomiska rapporten mars 2020 en helårsprognos 

på -566 tkr (inklusive nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 120 tkr). Likvi-

diteten vid årets slut beräknas uppgå till -215 tkr. Vid 6 månaders amorterings 
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Forts KFN § 38 

 

frihet och oförändrat bidrag från kommunen förbättras likviditet med 765 tkr år 

2020. Resultatet förblir dock oförändrat. 

 

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor 

avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riks-

idrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de 

formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att 

rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad. Riksidrotts-

styrelsen beslutade 16 april om ramar och övergripande principer som blir 

grundstenarna för fördelning av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna 

säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet. 

Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och beslut 

om utbetalning i kan tas mitten på juni. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 22 april 2020 § 37 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Bertil Bredin (M) yrkar att ansökan ska avslås. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att utbetalningen av september månads driftbidrag 

till Hallsta ridklubb ska tidigareläggas till augusti månad, och att Hallsta Rid-

klubb till nämndens sammanträde i maj ska redovisa vilka förväntade negativa 

kostnader/konsekvenser förningen har/kommer att få med anledning av Covid-

19 och vilka åtgärder man vidtar/kommer att vidta för att mildra de negativa 

konsekvenserna. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till dels Bertil Bredins (M) yrkande, dels Hannar Lostelius yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att avslå Hallsta Ridklubbs ansökan om förlängd amorteringstid och avskriv-

ningstid för de lån kommunen iklätt sig kommunal borgen för. 

 

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden  

 

att utbetalningen av september månads driftbidrag till Hallsta ridklubb ska 

tidigareläggas till augusti månad, och att Hallsta Ridklubb till nämndens sam-

manträde i maj ska redovisa vilka förväntade negativa kostnader/konsekvenser 

förningen har/kommer att få med anledning av Covid-19 och vilka åtgärder 

man vidtar/kommer att vidta för att mildra de negativa konsekvenserna 

 
_________ 
Exp:  Hallsta Ridklubb 

          Controller 

          Kultur- och fritidschef    
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KFN § 39 

 

Starttillstånd för byggnation av mobil publikläktare vid Skantzenområdet    

Dnr 80/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2019 (KF § 29) att anta den 

gemensamma målbilden för utveckling av Skantzenområdet kallad ”Skantzen 

2030”. Skantzen är ett område som hyser en mängd intressenter och aktiviteter 

och där finns stora utvecklingsmöjligheter. Syftet med den gemensamma 

målbilden ”Skantzen 2030” är att skapa en plats där områdets historia med ut-

gångspunkt i 1800-talets senare hälft blir levande och kan upplevas med alla 

sinnen. Som en del i arbetet att stärka attraktionskraften planerar kultur- och 

fritidsnämnden på att etablera en utomhusscen vid samma plats där Thore 

Skogman under 1990-talet genomförde en rad sommarlustspel med ”Kalle 

Västman”. Den stora scenen ska möjliggöra för lokala, regionala och nationella 

aktörer att kunna genomföra större kulturevenemang på området vilket bland 

annat skulle bidra till att stärka attraktionsvärdet till kommunen. En viktig för-

utsättning för att kunna genomföra evenemang på området behöver scenen som 

kommunen redan äger kompletteras med ett publikplatssystem med numrerade 

sittplatser med plats för ca 500 besökare. Om behovet av sittplatser visar sig i 

en framtid bli större ska publikplatssystemet vara påbyggnadsbart. 

 

I investeringsbudget för perioden 2020-2021 finns investeringsmedel avsatta 

för inköp av mobil publikläktare fördelade på 800 tkr för 2020 och 800 tkr för 

2021. Projektet löper under tvår år maj 2020 till juni 2021 där de sammanlagda 

investeringsmedlen om 1,6 miljoner kronor fördelas lika per år. Kapitalkostna-

den som uppstår till följd av denna investering hanterar kultur- och fritidsnämn-

den genom ökade intäkter som blir resultatet av de evenemang som kommer att 

genomföras på scenen av lokala, regionala och nationella arrangörer. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 22 april 2020 § 38 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att nämnden ska avvakta med att söka starttillstånd 

tills man ser vilka ekonomiska konsekvenser Covid-19 medför för kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

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

 

att avvakta med att söka starttillstånd tills man ser vilka ekonomiska konsekven-

ser Covid-19 medför för kultur- och fritidsnämnden. 

 

 
_________ 
Exp:     Kultur- och fritidschefen 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 14 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 40 

 

Omfördelning av investeringsbudgeten för ombyggnad av Skantzöbadet 

Dnr 170/19 

 

I investeringsbudgeten finns det avsatt 24 miljoner för ombyggnation av 

Skantzöbadet, (fördelat med 12 miljoner vardera på åren 2019 och 2020). Efter 

upphandling beräknas ombyggnationen uppgå till 30 miljoner kronor. Den 

ökade kapitalkostnaden landar därmed på 1260 000kr/år (ökning med 252 000 

kr/år) med en avskrivningstid på 40 år. Kultur- och fritidsnämnden har i full-

mäktiges beslut av verksamhetsramarna för budgetperiod 2019-2021 fått en ut-

ökad ram med 1,5 mkr 2020-2021 för att täcka kapitalkostnaderna för renove-

ring av Skantzöbadet. Avskrivningen beräknades tidigare till att omfatta 20 år. 

Genom förlängning av avskrivningstiden till 40 år kommer kultur- och fritids-

nämnden att klara den utökade kapitalkostnaden. Däremot behöver kapital-

kostnaden fördelas till 900 tkr för 2020 (7/12 månader*1500 tkr i kapitalkost-

nad år 2020) och 600 kr år 2021.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 april 2020 att kontraktssum-

man är 26 885 000 kronor och den totala produktionskostnaden beräknades till 

30 000 000 kronor vilket överensstämde med investeringsbudgeten för pro-

jektet. Hittills godkända ändrings och tilläggsarbeten uppgår till 3 607 968 kro-

nor, dessa är delvis fakturerade och ingår i beräknad produktionskostnad som 

nu pekar på 30 717 000 koronor vilket betyder att investeringsbudgeten över-

skrids med 717 000 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att 717 000 konor 

omfördelas i investeringsbudgeten under 2020 för att finansiera ombyggna-

tionen av Skantzöbadet. Den ökade kapitalkostnaden beräknas till 30 100 kro-

nor per år- 

 

Kommunstyrelsen har i beslut den 3 februari 2020 omfördelat 1 300 000 kro-

nor från investeringsbudgeten avseende projektet utredning av Vallmobadet till 

upprustning av Skantzöbadets vattenrutschbana. Totalt kommer 2 000 017 kro-

nor att behövas återföras i samband med antagande av investeringsbudget 

kommande år. 

 

Den totala kapitalkostnaden för projektet beräknas till 1 530 100 kronor. 

Medel motsvarande den faktiska ökningen av kapitalkostnaden till följd av 

ombyggnationen av Skantzöbadet behöver beaktas i kommande budgetarbete. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 april 2020 § 39. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att inom investeringsbudgeten 2020 omför-

dela 717 000 kronor från projektet utredning av Vallmobadet till ombyggna-

tionen av Skantzöbadets reningsanläggning, 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KFN § 40 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen, budgetberedningen, om att medel mot-

svarande den faktiska ökningen av kapitalkostnaden till följd av ombyggna-

tionen av Skantzöbadet beaktas i kommande budgetarbete. 

 

att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet utredning 

av Vallmobadet i samband med antagande av investeringsbudget kommande 

år. 

 

 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen  

         Kultur- och fritidschef 

       Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 41 

 

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

krisen   Dnr 72/20 

 

Bertil  (M) väcker vid sittande sammanträde ärende att plan- och hallhyror tar 

bort för föreningar under coronakrisen. 

 

Hanna Lostelius (C) att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Kultur- och fritidsnmnden beslutar i enlighet Hanna Lostelius (C) yrkande 

 

att ärendet gällande att plan- och hallhyror tar bort för föreningar under coro-

nakrisen ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 42 

 

Renovering av utedusch på Skantzöbadet   Dnr  

 

På Skantzöbadet pågår just nu en omfattande ombyggnation. Det gäller så väl 

badets reningsanläggning med sandfilter, hela kemikaliehanteringen, nya pum-

par och styrsystem, nya markledningar runt om bassängerna, nya in- och utlopp 

till bassängen från kortsida till långsida samt ny gångbeläggning runt bas-

sängerna.  

 

Tekniska förvaltningen har meddelat att under vecka 17 när de slog på vattnet 

så upptäcktes en vattenläcka vid en av uteduscharna. Röret som ligger under 

betongplattan är sprucken på några ställen och vatten skjuter upp ur gräsmattan. 

Duscharna är gamla och rören likaså.  

 

Tekniska förvaltningen rekommenderade följande 

 

- att inte göra några åtgärder i nuläget samt stänga av duschen för användning 

och låta kultur- och fritidsförvaltningen ta kostanden i senare läge där kommu-

nens egen personal gör åtgärderna. Kostnad för detta nu blir då 0 kr och en ny 

kostnad tas fram till kultur- och fritidsförvaltningen när det blir aktuellt att åt-

gärda duschen. 

 

- att fräsa upp ny dragning för inkommande vatten till duschen, sätta dit en ny 

duschställning, iordningställa betongplattan efter fräsningen samt montera in 

nya kopplingar och rör. Eftersom vi har kunnig personal på plats som jobbar i 

projektet så finns nu möjligheten att de kan laga upp den Kostnaden för 

ovanstående hamna mellan 40 000 – 50 000 kronor. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att hemställa hos tekniska nämnden att åtgärda 

duschen under nästa år och att man även ser över statusen på den andra 

duschen. 

 

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

yrkande 

 

att hemställa hos tekniska nämnden att åtgärda duschen under nästa år och att 

man även ser över statusen på den andra duschen. 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Enhetschef Skantzöbadet 

 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 43 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-29 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-29 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-04-22 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


