
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-01-29 1 () 

Plats och tid Sammanträdesrum KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.25 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
.  

Beslutande Lennart Andersson (S), ordf   
 Anna Karin Folkesson (S)  
 Eva Wilhelmsson (C)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Bertil Bredin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare Owe Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Hayfaa Dabbagh (S), Anita 

Westin Brodd (M), Inger Thuresson (KD, )Ewa Björklind (SD), samt sekrete-

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

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna-Karin Folkesson (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 januari 2020 klockan 15.45. 
 

Underskrifter  Paragrafer 1-6 

8 

 

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

  Carina Iwemyr  
  

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

  Lennart Andersson (S) 
  

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

  Anna-Karin Folkesson (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 1-6 
  

Sammanträdesdatum 2020-01-29 
  
Anslaget uppsättes 2020-01-31                      Anslaget nedtages 2020-01-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 1 

 

Information från förvaltningen    Dnr 16/20 

 

• Redovisning från Hallsta Ridklubb 

• Arbete med införande av fritidsbank 
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KFN § 2 

 

Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2020    Dnr 177/19 

 

Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 17 oktober 2019 om ekonomiskt 

stöd om 47 000 kronor för verksamhetsåret 2020. Från år 2005 har kultur- och 

fritidsnämnden årligen betalat ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.  

 

Kulturutvecklaren anför i skrivelse den 23 oktober 2019 bland annat Arkiv 

Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets sammanhållande 

funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som 

förenings- och företagsarkiv. Arkiv Västmanland bedriver en viktig verksamhet 

som fungerar som resurs i arkivfrågor för såväl kommunala verksamheter som 

föreningar. För kommunens del är föreningsarkivet samt Hallstahammars 

bruksarkivs framtida öde båda frågor där Arkiv Västmanland bidrar med kom-

petens som svårligen kan fås på andra sätt. Bidragets storlek är i förhållande till 

folkmängd och utgör ett viktigt tillskott till Arkiv Västmanland för att kunna 

bedriva länsövergripande verksamhet. Avslutningsvis föreslås att Arkiv Väst-

manland beviljas bidrag för år 2020. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020 § 6. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 47 000 kronor för år 2020 

under förutsättning att kommunen även under 2020 erhåller stöd från Arkiv 

Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Arkiv Västmanland 

  Kulturutvecklare 

 Controller  
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KFN § 3 

 

Aktualisering av översiktsplan för Kungsörs kommun - för yttrande        

Dnr 218/19 

 

Länsstyrelsen har översänt förslag på översiktsplan för Kungsörs kommun till 

Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 

till bland annat kultur- och fritidsnämnden.   

 

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska bidra till en god 

miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är vägledande och fungerar som 

underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera.Enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) 3 kapitlet 28 §, ska länsstyrelsen varje mandatperiod 

lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående översikts-

planernas aktualitet. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statliga- och 

mellankommunala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och 

tillhandahålla planeringsunderlag.  

 

Kommunens svar bör behandla om nu gällande statliga eller mellankommunala 

intressen finns redovisade, om nya anspråk eller nya relevanta planeringsun-

derlag, lagar, mål, planer eller program tillkommit samt eventuella övriga sam-

hällsförändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet utifrån kommunens 

bevakningsområden.  

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 januari 2020 att man inte 

funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fri-

tidsnämndens uppdragsområde och föreslår att nämnden ska uttala att man inte 

har något att erinra mot Kungsörs översiktsplan. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020 § 7. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uttala att man inte har något att erinra angående Kungsörs översiktsplan. 
 

 

 

_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef  
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KFN § 4 

 

Anhållan om omfördelning av investeringsmedel för upprustning av 

vattenrutschbana vid Skantzöbadet    Dnr 7/20 

 

Tekniska förvaltningen har i slutet av 2019 låtit genomföra en besiktning av 

vattenrutschbanan vid Skantzöbadet. Besiktningen visade på stora brister för 

såväl rutschbanorna som dess stålställning. För att den ska bli åkbar igen krävs 

omfattande renoveringsarbete som inbegriper bl a laminering av båda banorna, 

blästring av befintlig ställning, höjning av landningsbassängens kant, ny start-

plattform och räcken m m. Den sammanlagda kostnaden för renoveringsarbetet 

beräknas uppgå till ca 1 300 000 kronor. Alternativet att köpa en ny vatten-

rutschbana (singelbana) uppgår till minst 1 900 000 kronor. Vattenrutschbanan 

är en viktig attraktions för Skantzöbadet. Om ambitionen är att få klart renove-

ringsarbetet av rutschbanan till årets sommarsäsongsöppning behöver medel 

omfördelas i investeringsbudetgen för 2020.  

 

För att finansiera det uppkomna investeringsbehovet förslås att 800 000 kronor 

för iordningställande av publikplatser till Skantzens utomhusscen tas i anspråk 

investeringsmedel för 2020. Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte att nämn-

den för sin del har ytterligare medel i investeringsbudgeten att omfördela var-

för förseslås att nämnden hemställer om att 500 000 kronor får tas i anspråk 

från Vallmobadets investeringsanslag. Dessa investeringar föreslås därför 

skjutas upp till 2021 till förmån för upprustning av vattenrutschbanan. Finan-

sieringen av kapitalkostnaden som är beräknad till 65 500 kronor/år föreslås 

lösas genom höjning av entrétaxan för vuxna till Skantzöbadet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020 § 8. 

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

  

att hemställa hos kommunstyrelsen: 

  

att 1 300 000 kronor ianspråktas från investeringsbudgeten 2020 för upprust-

ning av vattenrutschbana vid Skantzöbadet  

  

att 800 000 kronor ianspråktas för investering av publikplatser till 

Skantzscenen 

  

att medel återförs för publikplatser till Skantzscenen och utredning av 

Vallmobadet i samband med antagande av investeringsbudet kommande år, 

samt  

  

att, underförutsättning av kommunstyrelsens beslut ovan, hemställa hos 

tekniska nämnden 
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Forts KFN § 4 

 

att 500 000 kronor tas i anspråk från Vallmobadets investeringsanslag, samt 

till kommunstyrelsen lämna förslag på ytterligare möjlig omfördelning i in-

vesteringsbudgeten 2020, samt 
  

att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för upprustning av vatten-

rutschbana vid Skantzöbadet. 

 

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden, under förutsättning av kom-

munstyrelsens beslut ovan 

 

att den ökade kapitalkostnaden om 65 500 kronor/år finansieras genom höjning 

av entrétaxan för vuxna till Skantzöbadet. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidschef 

 Controller 
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KFN § 5 

 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 3 februari 2020    

Dnr 6/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 11 december 2019 § 114 om ny dele-

gationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att punkterna 2.3 Avvisning av överklaganden 

enligt förvaltningslagen avseende nämnds/arbetsutskotts beslut, 2.4 Avvisning 

av överklaganden enligt förvaltningslagen avseende beslut fattade med stöd av 

delegation samt 2.18 Beslut om överlåtelse av konton, sidor och grupper i 

sociala medier läggs till i delegationsordningen. Vidare föreslås komplette-

ringar under punkterna 8.1.4 och 9.7 gällande hyra för lokal och Skantzen-

scenen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 januari 2020 § 9. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut 11 december 2019 § 114 och fr o m den 3 

februari 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritids-

nämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 
_________ 
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

         Reglementspärmen 
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KFN § 6 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-29 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-29 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-01-22 

 

I anslutning till sammanträdet gjordes besök vid Thore Skogmanmuséet. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


