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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 1 () 

Plats och tid Sammanträdesrum KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.15 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Mikael Andersson (S)  
 Eva Wilhelmsson (C) ej § 9-11  
 Bertil Bredin (M) ej § 14  
 Owe Nilsson (S) ej § 14  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Ewa Björklind (SD) § 9-11, 14  
   
   
   
   

Övriga deltagande Ersättare Hayfaa Dabbagh (S) § 15-19, Ewa Björklind (SD) ej § 9-11, 14, samt 

sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Bertil Bredin (M) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 21februari 2020 klockan 14.00. 
 

Underskrifter  Paragrafer 7-19 

8 

 

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

  Carina Iwemyr  
  

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

  Hanna Lostelius (C) 
  

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

  Bertil Bredin (M) ej § 14   Mikael Andersson (S) § 14 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 7-19 
  

Sammanträdesdatum 2020-02-19 
  
Anslaget uppsättes 2020-02-21                      Anslaget nedtages 2020-03-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 2 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 7 

 

Föredragning/besvarande av frågor   

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 

paragrafer 

 

§ 9-16 – Enhetschef JanFagerström 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 3 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 8 

 

Information från förvaltningen    Dnr 16/20 

 

Kultur- och fritidschefen informerar att Naturfotografiska i Hallstahammar 

kommer att läggs ner i sin nuvarande form. Målsättningen är att galleriet ska 

drivas vidare som konsthall där även fortsättningsvis naturfotoutställningar av 

internationell hög klass kommer att visas men även andra konstuttryck av 

nationellt och internationell hög nivå kommer också att stå på utställningspro-

grammet. I samband med att Hallstahammars kulturhus åter igen öppnas under 

2020 för allmänheten efter en tids renoveringsarbete, kommer den nya idén för 

utställningslokalen att presenteras. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 4 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 9 

 

Godkännande av drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet – Svedvi 

Berg Hembygdsförening    Dnr 10/20 

 

Ewa Wilhelmsson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 

inträder Ewa Björklind (SD). 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanal-

muséet med Svedvi Berg Hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till 

gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för 

kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 

december 2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 10. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg 

Hembygdsförening t o m den 31 december 2020, enligt en till ärendet hörande 

bilaga.  

 

 

 
_______ 

Exp till: Enhetschef 

 Svedvi-Berg Hembygdsförening  
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-19 5 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 9 

 

Hyresavtal gällande Skantzenområdet – Svedvi Berg Hembygdsförening – 

för godkännande   Dnr 15/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med 

Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten XX med tillhörande 

byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även övre 

våningen av f d värdshuset på fastigheten XX samt f d Hantverksboden 

(nuvarande smedja) på nedre våningen och övre våningen av smedjebyggnaden 

på samma fastighet. Hyresupplåtelsen sker för att föreningen ska kunna bedriva 

museiverksamhet med tillhörande servering samt annan kultur- och 

turisminriktad verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 

31 december 2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 12. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skant-

zenområet t o m den 31 december 2020, enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 

 

 

__________ 
Exp till: Enhetschef 

              Svedvi-Berg Hembygdsförening 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 11 

 

Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg  

Hembygdsförening - för godkännande   Dnr 20/20 

 

Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Svedvi 

Berg Hembygdsförening avseende guidning av Kanalmuseet under perioden 

juni-augusti. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhets-

avtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2020. 
 

Svedi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider, svara för det 

fulla arbetsgivaransvaret. De svarar också för bokning och visning av Kanal-

muséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 

100 000 kronor i ersättning.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 13. 
 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 

Hembygdsförening t o m den 31 december 2020, enligt en till ärendet hörande 

bilaga.  

 

Härefter återinträder Eva Wilhelmsson (C). 

 

__________ 
Exp till: Enhetschef 

              Svedvi-Berg Hembygdsförening 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 12 

 

Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 

Dansklubb    Dnr 11/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. 

Dansklubben ska ansvara för städning och bekosta kostnader för städmaterial 

samt lampor och rör. Föreningen ska vintertid skotta snö och sanda vid trappor 

och entré intill fastigheten. Det åligger föreningen att teckna ansvarsförsäkring 

för sin verksamhet och egendomsförsäkring för sin egendom. Föreningen sva-

rar för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 januari 2020 att en för-

ändring är gjord i det nya avtalet som innebär att förvaltningen har rätt att kost-

nadsfritt kunna nyttja lokaler vid bland annat evenemang. Ändringen gäller 

dock enbart då Mälardalens Dansklubb ej har ordinarie verksamhet.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 

december 2020. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 11. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens 

Dansklubb t o m den 31 december 2020, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Enhetschef 

Mälardalens Dansklubb 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 13 

 

Namnsättning av ny gata inom Eriksbergs industriområde – för yttrande    

Dnr 13/20 

 

Kommunstyrelsen har översänt förslag på gatunamn för ny gata inom Eriks-

bergs industriområde. I området pågår en byggnation av en ny gata som beräk-

nas vara klar till sommaren 2020. Gatan byggs i enlighet med detaljplan Eriks-

berg V, Hallstahammars kommun som antogs den 20 februari 2012. Planens 

syfte är att öka attraktiviteten och tillgängligheten för etableringar i Eriksberg 

samt för att medge avstyckning av fastigheter i enlighet med önskemål från 

företag som vill etablera sig inom området. Eftersom inget namn är taget för 

den nya gatan behöver ett sådant beslutas.  

 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att vägen ska heta Transportvägen.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2020 att områ-

det kring trafikplatsen Eriksberg bär landskapet flera spår som berättar om dess 

äldre historia. Platsen ligger i gränslandet mellan flera äldre byar. Inom trafik-

platsen norr om vägen (E18) finns en äldre torparmiljö med bland annat en 

mur. Torpet heter Rosenberg/södra Löttorpet. 

 

Med hänsyn till platsen tidigare historia föreslås att namnet på den nya gatan på 

Eriksbergs industriområde ska heta Rosenbergsvägen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 14. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att förorda att den nya gatan på inom Eriksbergs industriområde ska namnsättas 

med Rosenbergsvägen.  

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

              Kultur- och fritidschef 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 14 

 

Driftbidrag till Stiftelsen Trångfors smedja 2020    Dnr 9/20 

 

Bertil Bredin (M) och Owe Nilsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 

deras ställe inträder Ewa Björklind (SD). Mikael Andersson (S) utses att justera 

paragrafen. 

 

Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 21 januari 2020 

om bidrag om 52 000 kronor för stiftelsens verksamhet. 

 

Kultur- och fritidschefen har meddelat att medel finns avsatta i budget för Stif-

telsen Trångfors smedjas verksamhet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 15. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Stiftelsen Trångfors smedja driftbidrag för 2020 med 52 000 kronor. 

 

Härefter återinträder Bertil Bredin (M) och Owe Nilsson (S).  

 

 

 
_______ 

Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja  

 Kultur- och fritidschefen 

 Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 15 

 

Verksamhetsbidrag för museiverksamhet i Eldsbodahuset – Thore Skog-

mans Vänner   Dnr 21/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 maj 2019 § 49 att bevilja Thore 

Skogmans Vänner bidrag om 22 000 kronor för att bedriva museiverksamhet i 

Eldsbodahuset och att kostnaderna härför tas från  allmänkulturens budget-

anslag samt att bidraget betalas ut då sedvanliga handlingar inkommit enligt 

kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.  

 

Thore Skogmans Vänner anhåller i skrivelse den 6 februari 2020 om verksam-

hetsbidrag om 33 600 kronor. Anledningen till höjning av verksamhetsbidraget 

är att hyran för lokalen i Eldsbodahuset har ökat från 370 kronor/kvm till 600 

kronor/kvm. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse den 6 februari 2020 att bi-

drag om 33 600 kronor ges till föreningen Thore Skogmans vänner under 2020 

för att bedriva museiverksamhet i Eldsbodahuset. Kostnaden kommer att för-

delas mellan allmänkulturens budgetanslag med  22 000 kronor och 11 600 

kronor från föreningsverksamheten. Förutsättning för utbetalning är att före-

ningen inkommer årligen med en begäran till kultur- och fritidsnämnden om 

bidrag för museiverksamhet med tillhörande verksamhetsberättelse. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 16. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Thore Skogmans Vänner bidrag för år 2020 om 33 600 kronor för att 

bedriva museiverksamhet i Eldsbodahuset och att kostnaden härför ianspråktas 

med 22 000 kronor från allmänkulturens budgetanslag och 11 600 kronor från 

föreningsverksamheten, samt 

 

att bidraget betalas ut då sedvanliga handlingar inkommit enligt kultur- och fri-

tidsnämndens bidragsregler. 

 

 

 
_________ 
Exp:      Thore Skogmans Vänner 

              Kultur- och fritidschefen 

 Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 16 

 

Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2019 inklusive redovisning 

av resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019     

Dnr 22/20 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för kultur- och fri-

tidsnämndens verksamhet under 2019 inklusive resultat av internkontroll 2019 

samt mål och nyckeltalstabell 2019. Av årsredovisningen framgår bland annat 

att kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett positivt resultat år 2019 med 

+182 tkr. Verksamhetsområden övergripande och kultur och fritid redovisar 

positiva resultat medan Bad och camping ett negativt resultat. I samband med 

invigning av äventyrsgolfbanan den 24 maj firades Skantzö bad och camping 

50 år. Skantzö bad och camping fick klassificeringen fyra stjärnor under juli 

månad. Senare under hösten firades även Vallmobadet 50 år. Kultur- och fri-

tidsförvaltningen har i nära samverkan med socialförvaltningen och tekniska 

förvaltningen undersökt möjligheten att omvandla Eldsbodahuset till ett före-

ningarnas hus. Intresset och samarbetsviljan från föreningslivet och organisa-

tioner i huset har varit god. I augusti invigdes Thore Skogman museum i Elds-

bodahuset. Under 2019 inleddes en ny och långsiktig samverkan mellan regio-

nens folkbibliotek. En del i detta samarbete är en gemensam katalog- och 

webbplats. Trots kraftigt minskat anslag från Socialstyrelsen har kultur- och 

fritidsförvaltningen även denna sommar kunnat genomföra en rad sommarlovs-

aktiviteter. Antalet barn och unga som deltog i dessa under 2019 låg på ungefär 

samma nivå på de aktiviteter som arrangerades av kultur- och fritidsförvalt-

ningens verksamheter och något lägre på de aktiviteter som arrangerades av 

föreningar jämfört med föregående år. Under hösten inleddes renoveringsar-

betet av kulturhuset vilket innebar att all verksamhet i huset utlokaliserades till 

andra lokaler i kommunen. Återflytt av verksamheterna sker efter det att reno-

veringsarbetet avslutas vilket beräknas ske under första halvåret år 2020. 

Gammeldags jul som genomförs i samarbete med Svedvi Berg hembygds-

förening var mycket välbesökt. Kulturskolan deltog i april i en konsert på 

Bombardier Arena som ett led i det regionala samarbetet mellan länets kultur-

skolor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 17. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2019, inklusive redo-

visning av resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 
_________ 
Exp:      Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 17 

 

Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020   Dnr 19/20 

 

Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunlednings-

gruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2020. Alla gransk-

ningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten 

och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommun-

övergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2020 

kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska 

granskas.  

 

Kommunövergripande punkter att granska 2020: 

• Uppföljning av avtalstroheten  

• Tillgänglighet telefoni 

• Tillgänglighet av e-post 

• Rätt lön 

• Rätt arvode till förtroendevald 

 

Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 18. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att fastställa internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för 2020 i enlig-

het med en till ärendet hörande bilaga. 

 
 

 

_________ 
Exp:    Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 18 

 

Motion från Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten av plast 

och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m   Dnr 210/19 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns en bred samsyn om att 

Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. Hoten mot våra sjöar, 

dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning och bidrar till spridning 

av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur och påverkar det 

naturliga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna kan ersättas med 

varor som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas med andra mer 

miljövänliga material. 

 

Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 

-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i 

plast vid kommunens egna verksamheter 

-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast 

och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar”.  

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samtliga nämnder för yttrande. 

 

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

annat att förvaltningen eftersträvar i stor utsträckning att använda så lite plast- 

och engångsartiklar som möjligt. Exempelvis beställer förvaltningen till egna 

arrangemang bara miljövänliga engångsartiklar som bestick av miljöklassad 

bambu m m. Man kommer under 2020 att ta initiativ att föra dialog med före-

ningslivet i samarbete med RFSISU om att få ner användandet i föreningslivet 

av plast och engångsartiklar. Detta arbete sker via föreningsträffar och utskick 

till föreningslivet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 februari 2020 § 19. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

  

att motionen angående minska förekomsten av plast och engångsartiklar ska 

anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsför-

valtningens skrivelse den 6 februari 2020. 

 

 

 
_________ 
Exp:      Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 19 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-19 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-19 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-02-12 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


