
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 1 () 

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Hayfaa Dabbagh (S)  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Tony Flodin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Inger Thuresson (KD), sek-

reterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga se § 1 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lennart Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 januari 2019 klockan 12.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 9 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  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 § 1-9 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-23 
  
Anslaget uppsättes 2019-01-28 Anslaget nedtages 2019-02-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 

  

 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 2 () 
 

  
 
 
KFN § 1 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under 
paragraferna: 
 
§ 2– kulturutvecklare Åsa Lundqvist, enhetschef Jan Fagerström. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 3 () 
 

  
 
 
KFN § 2 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Kulturutvecklare Åsa Lundqvist och enhetschef Jan Fagerström informerar om 
sina respektive verksamheter. 
 
Kommunsekreterare Carina Iwemyr informerar om sekretess m m. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-23 4 () 
 

  
 
 
KFN § 3 
 
Överenskommelse om Regional Kulturskola Västmanland 2019-2022 - för 
godkännande    Dnr 209/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 november 2018 § 61 att godkänna 
avtal om Regional kulturskola under 2015-2018. Den nuvarande överenskom-
melsen löper ut den 31 december 2018. I den antagna Regionala kulturplanen 
finns Regional Kulturskola med som ett strategiskt mål för kommande perioden 
2019-2022. Kostnaden per år för genomförande av samarbetsprojektet Regional 
kulturskola är beräknad till 500 000 kronor per år under perioden 2019-2022. 
Fördelningen av kostnaden föreslås att Region Västmanland bidrar med 
250 000 kronor per år och de nio samverkanskommunerna skjuter till 
resterande 250 000 kronor per år enligt fördelningsnyckeln 1 kronor per 
kommuninvånare. Detta innebär att kostnaden för Hallstahammar blir ca 15 378 
kronor per år. 
 
Strategiska regionala beredningen har den 30 november 2018 § 74 beslutat att 
rekommendera regionen och respektive kommun att godkänna en förlängning 
under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 av överenskommelsen om Regional 
Kulturskola Västmanland. 
 
Målen 2019-2022 är att: 

  
• Att verka för fördjupad samverkan mellan kommunernas kultur- och 

musikskolor, samt andra aktörer inom våra fält.  
• Att oavsett var i länet eleven bor ska det finns det möjlighet att ta del av 

det i regionen gemensamma kursutbudet.  
• Att stärka och behålla kompetensen hos lärare och övrig personal.  
• Att skapa en mer tillgänglig och jämlik kulturskola i länets kommuner.  
• Att nå nya elevgrupper.  
• Att utmana könsnormer och andra hinder för barns deltagande och fort-

sätta bredda vårt utbud.  
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 16 januari 2019 bland annat 
för vilka verksamheter som genomförts under föregående period. Avslutnings-
vis anförs att samarbetsprojektet Regional kulturskola fungerat mycket bra 
under den första projektperioden 2015-2018 och föreslår en fortsatt medverkan 
i samverkansprojekt även under perioden 2019-2022 och att den årliga kostna-
den per år på 15 378 kronor tas ur ramen för allmänkulturens verksamhet. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att överenskommelsen ska godkännas och att den 
årliga kostnaden ska belasta allmänkulturens budget. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 3 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande  
 
att godkänna överenskommelse under perioden 2019-2022 om regional Kultur-
skola i Västmanland, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att den årliga kostnaden om 15 378 kronor ianspråktas ur allmänkulturens 
budget. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Region Västmanland 
 Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 4 
 
Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-2022   Dnr 3/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-2022 utse: 
 
Ledamöter                                  Ersättare 
 
Hanna Lostelius (C)   Anna-Karin Folkesson (S) 
Lennart Andersson (S)  Owe Nilsson (S) 
Tony Flodin (M)   Kristina Nylander (V) 
 
 
Ordförande  Hanna Lostelius (C) 
Vice ordförande  Lennart Andersson (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet (2 ex) 
              Löneenheten 
              Nämndsekreterare 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 5 
 
Val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i Stiftelsen Trång-
fors smedja 2019    Dnr 3/19  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2019 utse: 
 
Ledamot/Ordförande Ersättare  
 
Rolf Hahre (S)  Bertil Bredin (M) 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
              Trångfors smedja (Kent Friman) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 6 
 
Val av en representant i Vänortskommittén 2019-2022    Dnr 3/19 
 
Enligt riktlinjerna för vänortskommittén skall kultur- och fritidsnämndens ord-
förande, kommunstyrelsens ordförande samt kommunfullmäktiges ordförande 
ingå i kommittén. Därutöver skall även en representant utses av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att till uppdrag i Vänortskommittén 2019 – 2022 utse: 
 
Representant: 
 
Tony Flodin (M) 
 
 
 
___________ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
              Vänortskommittén (Jan Fagerström) 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 7 
 
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2019    Dnr 3/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 8 bl a om förändrad sam-
mansättning av kommunala pensionärsrådet, KPR. I fortsättningen ska KPR be-
stå av en ledamot och en ersättare från vardera socialnämnden kommunsty-
relsen, kultur- och fritidsnämnden, Hallstahammars och Kolbäcks pensionärs-
föreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Finska PRO, Svenska 
KommunalPensionärernas Förbund, avd 81 Hallstahammar/Surahammar och 
SPF Herrevad. En förtroendevald ledamot och ersättare ska utses av opposi-
tionen. 
 
Från kommunstyrelsen ska ledamot och ersättare utses av majoriteten. Social-
nämnden ordförande ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vidare 
utse en representant från oppositionen som ersättare. Kultur- och fritidsnämn-
den ska utse ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2019 utse: 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Anita Westin Brodd (M) Anna-Karin Folkesson (S) 
 
 
 
_____ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
              Kommunala pensionärsrådet  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 8 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a   Dnr 3/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2019 t o m ordinarie föreningsstämma 2020 utse: 
 
 
Ledamot   Ersättare 
 
Mikael Andersson (S)  Vakant 
 
 
 
_____ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
 Sporthallen ek förening 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 9 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-01-23 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-01-23 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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