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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-26 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.55 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors, (S) ordf  
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S)  
 Maria Blomberg (L)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmsson (C), Owe Nilsson (S), Inger Emterby Thuresson 

(KD), Carolyn Carlsson (SD), Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritids-
chef Sven-Olof Juvas, övriga se § 82. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 oktober 2022 klockan 12.00. 
 
Underskrifter   § 81 - 92 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S) 
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Maria Blomberg (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 81 - 92 
  
Sammanträdesdatum 2022-10.26 
  
Anslaget uppsättes 2022-10-28 Anslaget nedtages 2022-11-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 81 
 
Information från förvaltningen 
 
Processledaren informerar från dialogmöten som har hållits innan sommaren 
med föreningar om fullstor idrottshall. Vid mötena framförde föreningarna sina 
behov av funktioner i och runt anläggningen. Det framgick även att en enighet 
råder om att anläggningen bör ligga i Hallstahammars tätort och bör placeras 
nära en skola vilket ger förutsättningar för övernattning vid läger, cuper, större 
evenemang etc.  
 
En enkät har även sänts ut till föreningar där kommunen ville ha svar på vilka 
nuvarande behov som organisationen ser att man har i dag och vilka behov man 
ser på 5 respektive 10 års sikt.  
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KFN § 82 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 81 – processledare Emma Rydell 
§ 83-87 - kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas och enhetschef Jan 
Fagerström 
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KFN § 83 
 
Taxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2023    Dnr 160/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 30 maj 2022 § 78 ny taxa för Skantzö bad 
och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram. Anledningen till att förvaltningen föreslår en 
ny taxa fr o m 2023 är att de förändringar i taxorna som föreslås beräknas gene-
rera den kapitalvolym som i dagsläget saknas på 160 000 kronor för en verk-
samhetsbudget i balans år 2023. Förvaltningen föreslår även att avgiften för el 
höjs. 
 
De avgifter som föreslås höjas är badentré för vuxen, pensionärer och badentré 
om 10 besök för vuxna och pensionärer. Badentré för familj tas bort. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2022 § 68 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Mikael Andersson (S) yrkar att taxan ska fastställas. Vidare yrkar han att kul-
tur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska bemyndigas att besluta om avgift för 
faktisk kostnad över 4 kronor/kwh för förbrukad el för säsongsplats vid 
Skantzö camping under perioden 1 januari -30 maj 2023 varvid avgiften får 
uppgå till max 8 kronor/kwh och att kultur- och fritidsnämndens får besluta om 
mindre justeringar av avgifter i taxan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Mikael Anderssons (S) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 maj 2022 § 78 fastställa ny taxa för 
Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att under perioden 1 
januari -30 maj 2023 besluta om avgift för faktisk kostnad över 4 kronor /kwh 
för förbrukad el för säsongsplats vid Skantzö camping varvid avgiften får uppgå 
till max 8 kronor/kwh, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att i övrigt besluta om mindre juste-
ringar av avgifter. 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef  
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KFN § 84 
 
Taxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur – och fritids-
nämndens fr o m 1 januari 2023   Dnr 162/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 2020 § 152 taxa för kultur-
huset samt övriga verksamheter inom kultur – och fritidsnämnden fr o m den 1 
januari 2021. 
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i huvudsak ersättning för ej inlämnade 
litteratur, ljudböcker och elektroniska spel har höjts. Vidare har kostnaden för 
plats för marknadsstånd vid gammaldags julmarknad höjts. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 19 oktober 2022 § 69. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2020 § 152 fastställa taxa 
för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur – och fritidsnämnden  
fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 85 
 
Internhyreskontrakt gällande del av Västtuna 1:319 (Folkets hus) samt 
hemställan till tekniska nämnden gällande ny hyressättning     Dnr 180/22 
 
Tekniska nämnden beslutade den 27 april 2016 § 55 bland annat att Hallsta-
parken AB, under tid hyreskontrakt enligt ovan är gällande, har rätt att hyra 
Västtuna 1:319 (Folkets hus, Forumdelen) för 2 000 kronor per dygn, varmed 
Hallstaparken AB ansvarar och bekostar städning när de för egen del hyr 
Forumdelen, att föreningar och kommunala verksamheter i Hallstahammars 
kommun föreslås få hyra Västtuna 1:319 (Folkets hus, Forumdelen) för 800 
kronor per tillfälle, dock ej för kommersiell verksamhet (t ex bingo och loppis), 
att Hallstaparken AB, under tid hyreskontrakt enligt ovan är gällande, sam-
ordnar bokning, städning och tillsyn av Västtuna 1:319 (Folkets hus, Forum-
delen) mot en ersättning om 800 kronor per bokning av föreningar och kommu-
nala verksamheter, samt att hemställa hos kultur- och fritidsnämnden att teckna 
internhyresavtal enligt ovan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 12 oktober 2022 bland 
annat att sedan några år tillbaka övertog kultur- och fritidsförvaltningen ansva-
ret för alla bokningar av lokal Forum. Det som förvaltningen har att utgå ifrån i 
dagsläget är det som beslutats av tekniska nämnden. Förvaltningen ser behov av 
att hyror och ersättningar revideras och anpassa till dagens kostnadsläge för 
administration, städuppdrag, el m m. Förvaltningen har upprättat förslag nya 
hyror och ersättningar.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2022 § 74 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att ärendet ska avskrivas då hyror och avgifter för 
Folkets Hus kommer att ingå i taxan för idrottshallar och möteslokaler. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med  
 
att avskriva ärendet då hyror och avgifter för Folkets Hus ingår i taxan för 
idrottshallar och möteslokaler. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
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KFN § 86 
 
Taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2023   
Dnr 161/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021 § 56 om fastställande av ny 
taxa för idrottshallar och möteslokaler. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till ny taxa för idrottshallar 
och möteslokaler. De förändringar som gjorts gäller hyra av konferens-
rum/mötesrum i Swetex arena, hyra för ishallen för vuxenförening och hyra av 
Kolbäcksparken. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2022 § 70 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag överlämna ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att taxan ska fastställa där även avgifter för hyra av 
Folkets Hus ingår. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 april 2021 § 56 fastställa taxa för 
idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-26 8 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 87 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med 
den 1 januari 2023     Dnr 167/22 
  
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
150. 
 
Förslag till nya regler har upprättats. Av förslaget framgår bland annat att juste-
ringar gjorts avseende lokalkostnadssubventioner enligt följande: 
 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler 
för ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende 
klubblokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 
25 % av hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som 
vuxengrupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 
450 kr/timme – träning, match, arrangemang 

 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2022 § 71 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-
ning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att återremittera för ärendet för ytterligare beredning. 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
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KFN § 88 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 
november 2022    Dnr 33/22 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kultur- och fritidsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Kultur- och fritidsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes 
av nämnden den 30 mars 2022 § 27. 
 
Det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anledning 
av personalförändringar har förslag till nytt underskriftsbemyndigande för 
kultur- och fritidsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 19 oktober 2022 § 72. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av nämndens beslut den 30 mars 2022 § 30 anta nytt 
underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 novem-
ber 2022, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 89 
 
Region Västmanlands samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland – för 
godkännande    Dnr 181/22 
 
Nu gällande samarbetsavtal löper ut den 31 december 2022. Region Västman-
land har översänt samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland till Hallstaham-
mars kommun för godkännande. 
 
Samarbetet Bibliotek i Västmanland arbetades fram som projekt under åren 
2015–2020. Från och med 2021 har samarbetet övergått till förvaltning och 
drivs därefter av kommunerna själva med stöd av Region Västmanland.  
 
Alla kommuner i Västmanland ingår. För Arboga och Surahammars kommun 
ingår även skolbibliotek, för Västerås ingår även kommundelsnämnden Skul-
tuna samt Tillberga grannskapsservice. 
 
Bibliotek i Västmanland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i kommunerna 
Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala och Västerås. Region Västmanlands roll är att stödja ar-
betet med gemensamt biblioteksdatasystem samt webbplats, bland annat genom 
att upphandla och vara avtalspart gentemot leverantör. Syftet med biblioteks-
samverksam för länets kommuner är att öka servicegraden och tillgängligheten 
till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera 
medborgare på lika villkor.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 19 oktober 2022 § 73. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland. 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Region Västmanland 
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KFN § 90 
 
Redovisning av beräkning av fullstor idrottshall    Dnr 12/22 
 
I investeringsbudgeten för 2022 finns medel upptaget för projektering av kom-
mande investeringar. Den politiska ledningen har framfört att man ska hem-
ställa hos tekniska nämnden om en kostnadsberäkning för fullstor idrottshall. 
Exploateringskostnader ingår inte i uppdraget. Kultur och fritidsnämnden be-
slutade därför  den 25 januari 2022 § 6 att hemställa hos tekniska nämnden att 
kostnadsberäkna på olika förslag till byggnation av en fullstor idrottshall som 
uppfyller aktuella krav som olika specialidrottsförbund ställer så att hallen 
möjliggör seriespel/tävlingar i de hösta divisionerna/serierna, varvid beräk-
ningsunderlaget ska innehålla, spel-/aktivitetsyta, omklädningsrum, publik-
läktare, café, förråd och förvaringsutrymmen för skrymmande idrotts- och akti-
vitetsutrustning, 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 september 2022 att det i dags-
läget är fel tidpunkt att inkomma med kostnadsberäkningar. Detta med anled-
ning av brist på bland annat material, långa/osäkra leveranstider samt prisök-
ningar på material, drivmedel och energi. Förvaltningen har tagit fram en lista 
på idrottshallar och den produktionskostnad man har haft för dessa. När jäm-
förelsen mellan idrottshallar gjordes i februari 2022 tog man hänsyn till normala 
indexerade prishöjningar från byggnadsdatumet. Medelvärdet för produktions-
kostnaden på jämförelseobjekten var i februari 68,6 miljoner kronor, men med 
dagens kostnadsökningar får man lägga på ytterligare 15–20 procent på dessa 
priser. Produktionskostnaden för en fullstor idrottshall bedöms i nuläget ligga 
på mellan 78–83 miljoner kronor. Tekniska nämnden har den 28 september 
2022 § 95 beslutat att överlämna redovisningen av beräkning av fullstor idrotts-
hall till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet det 19 oktober 2022 § 75. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
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KFN § 91 
 
Avsiktsförklaring samt kostnader för ångbåten Rex    Dnr 182/22 
 
Bertil Bredin (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om att det ska finnas 
en avsiktsförklaring och en plan för ångbåten Rex om kommunen ska behålla 
båten och fortsätta att bekosta underhållet. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande  
 
att ärendet gällande beslut om avsiktsförklaring samt kostnader för ångbåten 
Rex ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Bertil Bredin 
              Kultur- och fritidschef 
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KFN § 92 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-26 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-19 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2022-10-19 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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