SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2018-11-20

1 ()

Kommunhuset, kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 15.00 – 16.10
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Thure Andersen (S) ordf
Anna-Karin Folkesson (S)
Owe Nilsson (S)
Lennart Andersson (S)
Annica Lindholm (V)
Anita Westin Brodd (M)
Marianne Avelin (C)

Övriga deltagande

Ersättare: Mikael Zeidlitz (KD), Inger Thuresson (KD), sekreterare Carina
Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Owe Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 21 november 2018 klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

86 - 93

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Thure Andersen (S)
Justerande

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

Owe Nilsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 86 - 93

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2018-11-20
2018-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2018-12-13
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KFN § 86
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen

Dnr 5/18

Kultur- och fritidschefen informerar om bland annat om
•
•
•

Justerandes signatur

”Gammeldags Jul” som kommer att äga rum den andra advent.
Förvaltningen kommer att ha en träff med SISU angående fritidsbank.
Nuläget kring ”Albert”.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-11-20

Sida

3 ()

KFN § 87
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1
januari 2019 Dnr 172/18
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 37.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att i takt
med att kostnader ökar för lokaler, anläggningar och annat föreslås att besparingar sker inom ramen för föreningsbidragsstödet. Det som avses är minskade
subventioner för hyra av idrottshallar, simhall och idrottsanläggningar. Förslaget innebär att hyrorna höjs med 20 kronor/timme för ungdoms- och vuxengrupper. Dessutom höjs taket för den maximala kostnad som bidragsberättigad
ungdomsförening behöver erlägga för nyttjande av kommunala idrotts/simhallar och anläggningar, Sporthallen samt Hallstarena.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2018 § 81 att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende alternativa besparingar inom
föreningsstödet.
Reglerna har omarbetats där höjningen av timkostnaden av hyrorna inte höjs för
ungdomsgrupper.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018 § 63.
Lennart Andersson (S) yrkar att nuvarande regler ska fortsätta att gälla.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till Lennart Anderssons (S) yrkande och avslag på arbetsutskottets förslag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
att nuvarande regler för bidrag till föreningar ska fortsätta att gälla.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 88
Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2019

Dnr 176/18

Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 12 oktober 2018 om ekonomiskt
stöd om 47 000 kronor för verksamhetsåret 2019. Från år 2005 har kultur- och
fritidsnämnden årligen betalat ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.
Kulturutvecklaren anför i skrivelse den 1 februari 2018 bland annat att summan
baseraras på befolkningsstorlek, där en totalsumma på 799 000 kronor fördelas
mellan samtliga kommuner i Västmanland utefter befolkningsantal. En motsvarande summa på 800 000 kronor tillkommer från Region Västmanland.
Arkiv Västmanland ansvarar för att korrekt förvaring och registrering av historiskt material från länets kommuner, så även från Hallstahammar. Organisationen har också som uppdrag att tillgängliggöra detta material för allmänheten
med specialfokus på pedagogisk och källkritisk verksamhet. Avslutningsvis
föreslås att Arkiv Västmanland beviljas bidrag för år 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018 § 64.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 47 000 kronor för år 2019
under förutsättning att kommunen även under 2019 erhåller stöd från Arkiv
Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna.

_______
Exp till: Arkiv Västmanland
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 89
Detaljplan för Näslundsskolan, Dp 227 – för samråd

Dnr 183/18

Kommunstyrelsen beslutade den 6 augusti 2018 att en ny detaljplan för Näslundskolan upprättas. Näslundskolan i Hallstahammar är i behov av en ombyggnation eftersom skolans inomhusluftskvalité bedöms vara bristfällig.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation, förbättra dagens
trafiksituation samt befästa viss bostadsmarkanvändning i området. Idag är
marken i huvudsak planlagd för skola med en utbyggnad som syfte. Den nya
detaljplanen möjliggör en ombyggnation istället.
Planen handläggs med standardförfarande.
Under samrådstiden den 12 november till den 31 december 2018 har kulturoch fritidsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 31 december 2018 till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 november 2018 bland annat att
norr om planområdet finns Strömsholmsåsen där två fornlämningar, Svedvi
109:1 och Svedvi 110:1, finns registrerade i planområdesgränsens närhet.
Fornlämningarna består av stensättningar i gravfält och är utpekade med beteckningen R i plankartan. Den planerade ombyggnationen av Näslundskolan
kommer ske på mark som redan är ianspråktagen. I planförslaget har en buffertzon med prickmark placerats mot fornlämningarna. Syftet med det är att förhindra byggnation som kan skada fornlämningarna. Vidare har även en del av
kvartersmarken från gällande detaljplan blivit ersatt av allmän plats för gångoch cykelväg. Även det är gynnsamt för bevarandet av fornlämningarna. Om
fornlämningar påträffas i samband med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. Inom planområdet finns inga riksintressen. Strömsholmsåsen som angränsar till planområdet norrifrån omfattas av
riksintresse för kulturmiljövård. En mindre del i planområdets nordöstra del
omfattas av kulturminnesvårdsprogram för Hallstahammars kommun. Området
avser att skydda Strömsholms kanal med tillhörande byggnader. Eftersom Näs
inte omfattas av kanalen anses inte kulturmiljövårdsprogrammet påverkar planområdet. Avslutningsvis anförs att man inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2018 § 65 att överlämna ärendet
utan eget förslag till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidschefen har kompletterat sitt yttrande i vilket framgår att i
planbeskrivningen finns parkeringsplatser för skolpersonalen med. Den är beräknad till i dagsläget att inrymma ca 90 platser. I kultur- och fritidsnämndens
prioriteringslista för mål- och budgetperioden 2019-2021 finns ramökning inplanerad för att täcka kapitalkostnaderna för iordningställande av en grusad
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 89
parkeringsplats för bilburna besökare till Skantzen nya utomhusscen. Placeringen av Näslundsskolans personalparkering är väl vald med tanke på att den
då också skulle kunna fungera som parkeringsplats för besökarna till Skantzenområdet och dess utomhusscen och att antalet parkeringsplatsers bör utökas till
ca 150 platser så att ytan samtidigt kan uppfylla det framtida behovet av utökade parkeringsplatser under sommartid för besökarna till Skantzenområdet
och dess utomhusscen.
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 november 2018 som sitt yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S)
yrkande
att som sitt yttrande över förslag till detaljplan för Näslundskolan överlämna
kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 november 2018.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 90
Motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående hållbar kultur- och
naturvård med häst – för yttrande Dnr 1/18
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i motion den 18 december 2017 ”Natur- och
kulturvärden i Hallstahammars kommun är viktig att värna och underhålla med
rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår
Centerpartiet att kommunen upphandlar skogs-, kultur- och naturvårdande
tjänster som genomförs med häst och andra äldre och hållbara metoder md
kulturhistorisk koppling som stäcker sig i årscyklar. Tyvärr används maskiner i
känsliga områden som vissa naturskyddsområden vilket förorsakar stora skador
på kulturellt viktiga områden och lämnar sår i marker som tar lång tid att återhämta sig och ibland behöver dyra åtgärder för att repareras. Få barn har idag
möjlighet att ta in kunskap om naturbruk och närheten till djur i verkligheten
och för äldre som vuxit upp med lantbruk och närheten till djuren finns det få
möjligheter att komma i kontakt med detta i vardagen i sin närmiljö. Genom att
upphandla skogs-, natur- och kulturvård med häst och andra hållbara metoder
möjliggör vi för hållbart och skonsamt underhållsarbete för kommunens naturmarker. Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om det årsvisa naturbruket och med hästen som redskap. Det ger förutsättningar för äldre att knyta
an till något de känner igen från sin barndom med besök eller uppsökande
verksamhet. Genom samarbete med exempelvis Naturskolan, skolan och äldreomsorgen i kommunen samordnas besök och dagar med kunskapstema i naturen. Idag genomförs detta arbete på entreprenad, men är säsongsbetonat och
kort-siktigt i sin utformning på grund av kommunens sätt att utforma upphandling och avtal. Med ett tidsperspektiv och en avtalsform som dels löper över
hela året och dels omfattar mer än ett år i taget kan insatser planeras och tids
läggas utifrån årscykler och skiftande behov i ett område olika år. Förebilder
för ett sådant arbete finns bland annat i Danderyds kommun.
Centerpartiet i Hallstahammar föreslår att kommunen upphandlar skogs-, naturoch kulturvård med häst som stäcker sig över hela året och via upphandlingsformer som möjliggör långsiktigt arbete.
Arbetsutskottet beslutade den 14 november 2018 § 67 att överlämna ärendet
utan eget förslag till kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2018 bland
annat att man använder sig av hållbara metoder i vård av kulturmiljöer. Exempelvis har får använts för att hålla skogspartier vid Skantzenområdet öppet.
Marianne Avelin (C) yrkar bifall till motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-11-20

Sida

8 ()

Forts KFN § 90
Thure Andersen (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning
till vad som anförs i förvaltningens skrivelse.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till Thure Andersens (S) yrkande och avslag på Marianne Avelins (C)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att motionen angående hållbar kultur- och naturvård med häst ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens
skrivelse den 9 november 2018.

___________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 91
Mål och Budget 2019-2021 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 150/18
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 § 180 att kommunstyrelsens
förslag till nettoramar inför mål och budget 2019-2021 ska ligga som underlag
inför fullmäktiges beslut i december och att styrelsen och nämnderna för sin del
utifrån nettoramarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 22 november 2018 med förslag till mål och budget 2019-2021.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 20192021. Av sammanfattning av nämndens planeringsförutsättningar följer: Enligt
förslaget tilldelas kultur- och fritidsnämnden en ramutökning med 5 000 tkr den
kommande treårsperioden. Under samma period ska nämnden göra effektiviseringar med -537 tkr. Den 1 januari 2019 skapas en kommunövergripande bemanningsenhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Finansiering av den nya
enheten sker genom omfördelning av befintlig budgetram. Kultur- och fritidsnämnden överföra -100 tkr till kommunstyrelseförvaltningen. År 2018 har kultur- och fritidsnämnden gjort omfördelningar inom ram för att finansiera en utökning inom fritidsgårdar för att möta ökat antal besökare samt en utökning
med en aktivitetsskapare för en särskild verksamhet för barn i yngre åldrar. År
2019 har nämnden fått ramökning och kan nu finansiera den utökade tjänsten
inom fritidsgårdar. Däremot måste tjänsten aktivitetsskapare avvecklas. Kulturoch fritidsnämnden har år 2019 fått full kompensation för löneökningar samt
för kapitalkostnader för genomförda investeringar. Nämnden har även fått ramutökning för sommarguideverksamhet på Skantzenområdet. Denna verksamhet
har pågått sedan år 2017 men har då finansierats genom omfördelningar inom
ram. Ramen har också utökats för att täcka kostnader för underhåll och vinterförvaring av båtarna Rex och Albert. Nämnden har fått ett nytt uppdrag, att
skapa en fritidsbank. För det nya uppdraget ges ramtillskott år 2019 och 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018 § 68.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2019-2021 utifrån
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur
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KFN § 92
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2019

Dnr 185/18

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018 § 69.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden
under år 2019: den 23/1, 20/2, 27/3, 24/4, 22/5, 19/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11
och den 11/12.
Sammanträdet börjar klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen.

_______
Exp till: Samtliga ledamöter
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KFN § 93
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-20
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-20

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

