
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 17.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Tony Flodin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmson (C) ej §§ 14-16, Owe Nilsson (S), sekreterare 

Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga se § 10.  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna-Karin Folkesson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 februari 2019 klockan 08.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 10 - 26 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anna-Karin Folkesson (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 10 - 26 
  
Sammanträdesdatum 2019-02-20 
  
Anslaget uppsättes 2019-02-22 Anslaget nedtages 2019-03-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 2 () 
 

  
 
 
KFN § 10 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under para-
graferna: 
 
§ 11 - controller Marianne Ekman, enhetschef Elisabeth Oliw, enhetschef Jenny 
Nordin  
§ 12- 16, 24 – enhetschef Jan Fagerström. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 3 () 
 

  
 
 
KFN § 11 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Bibliotekschef Elisabeth Oliw och enhetschef Jenny Nordin informerar om sina 
respektive verksamheter. 
 
Controller Marianne Ekman redogör för Hallsta Ridklubbs ekonomi december 
2018. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 4 () 
 

  
 
 
KFN § 12 
 
Redovisning av föreningsbidrag och subventioner till föreningar med ung-
domsverksamhet 2017    Dnr 166/18 
 
Enhetschefen har upprättat en sammanställning över bidrag och subventioner 
som föreningar och organisationer med ungdomsverksamhet erhållit av kultur- 
och fritids föreningsbyrå under år 2017 samt en förteckning som visar var före-
ningarna har sina lokaler och anläggningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 1. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 5 () 
 

   
 
 
KFN § 13 
 
Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 
Dansklubb    Dnr 8/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. 
Danskubben 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 
svarar för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 2.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens 
Dansklubb t o m den 31 december 2019, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef 

Mälardalens Dansklubb 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 6 () 
 

  
 
 
KFN § 14 
 
Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening – 
för godkännande   Dnr 16/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med 
Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten Frössvi 4:2 med till-
hörande byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även 
övre våningen av f d värdshuset på fastigheten Norrtunbo 1:1 samt f d Hant-
verksboden (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 kul-
tur- och turisminriktad verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 
31 december 2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 3.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skant-
zenområet t o m den 31 december 2019, enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Enhetschef 

Svedvi-Berg Hembygdsförening 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 7 () 
 

  
 
 
KFN § 15 
 
Godkännande av drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet - Svedvi-
Berg Hembygdsförening    Dnr 15/19 
 
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 i 
kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 4.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2019, enligt med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef 
 Svedvi-Berg Hembygdsförening 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 8 () 
 

  
 
 
KFN § 16 
 
Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg Hem-
bygdsförening - för godkännande   Dnr 17/19 
 
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 2019. 
 
Svedi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider, svara för det 
fulla arbetsgivaransvaret De svarar också för bokning och visning av 
Kanalmuséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 
100 000 kronor i ersättning.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 5.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 201, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef 
 Svedvi-Berg Hembygdsförening 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 9 () 
 

  
 
 
KFN § 17 
 
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-
tidsnämnden fr o m den 1 april 2019    Dnr 20/19 
 
Kultur- och fritidschefen anför att man har sett behov av att införa avgift för 
toalettbesök i kulturhuset. Förslag är att en avgift införs på 5 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 6. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 18 juni 2018 § 86 fastställa avgifter för 
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verk-
samhet fr o m den 1 april 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_____ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 10 () 
 

  
 
 
KFN § 18 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 
december 2018   Dnr 93/18 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-
tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 
rapport. 
 
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 4 februari 2019 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi till december 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 9. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 11 () 
 

  
 
 
KFN § 19 
 
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2019    Dnr 19/19 
 
Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunlednings-
gruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2019. 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 2019 
kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska 
granskas.  
 
Kommunövergripande punkter att granska 2019: 
 

• Uppföljning av nämndbeslut 
• Uppföljning av avtalstroheten  
• Tillgänglighet telefoni 
• Uppföljning av e-post 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 10. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden för 2019 i enlig-
het med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen f v b till berörd 
 Reglementsärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 12 () 
 

  
 
 
KFN § 20 
 
Tydliggörande av uppdrag för fritidsgårdsverksamheten – upphävande av 
beslut   Dnr 25/19 
 
Inom respektive förvaltning pågår en översyn av kommunens styrdokument för 
att bland annat se om det fortfarande gäller, är tidssatta och behöver tas upp för 
nytt beslut. 
 
Under 2009 beslutade barn- och bildningsnämnden om tydliggörande för fri-
tidsgårdsverksamheten. Vid den tidpunkten låg fritidsgårdsverksameten under 
ett utskott i barn- och bildningsnämnden. Numer ansvarar kultur- och fritids-
nämnden för kommunens fritidsverksamhet vilket framgår av nämndens regle-
mente varför barn- och bildningsnämndens beslut inte är aktuellt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 11.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att upphäva beslut om tydliggörande av uppdrag för fritidsgårdsverksamheten, 
barn- och bildningsnämndens beslut 2009-02-17 § 13. 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 13 () 
 

  
 
 
KFN § 21 
 
Öppethållande på fritidsgårdsverksamheten på Kulturhuset i Hallsta-
hammar samt Stationshuset i Kolbäck fr om den 1 mars 2019    Dnr 21/19 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 8 februari 2019 att öppetti-
derna för fritidsgårdsverksamheterna ska förändras för att bättre anpassas till 
verksamhetsbehoven för barn- och unga. Förslag till nya öppettider har upp-
rättats och föreslås gälla från 1 mars 2019. 
 
Nuvarande öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset: 
Måndag–Onsdag: 15-21 
Torsdag:               Stängt  
Fredag:            15-24 
 
Förslag på nya öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset: 
Måndag-Onsdag:  15-21 
Torsdag              Stängt  
Fredag:  15-23 
 
Nuvarande öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset 
Måndag–Onsdag: 15-21 
Torsdag:               Stängt  
Fredag:            15-24 
 
Förslag på nya öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset 
Måndag–Onsdag: 17-21 
Torsdag:               Stängt  
Fredag:            17-23 
 
Arbetsutskottet beslutade den 13 februari 2019 § 13 att överlämna ärendet utan 
eget förslag till kultur- och fritidsnämnden.  
 
Lennart Andersson (S) yrkar att öppettiderna i Stationshuset ska vara oföränd-
rade och att öppettiderna i  Kulturhuset ska vara, måndag–onsdag 17-21, tors-
dagar stängt och fredagar 17-24. Vidare yrkar han att verksamheten har stängt 
julafton, pingstafton, midsommarafton, påskafton och allmän helgdag och att 
kultur- och fritidschefen bemyndigas att besluta om tillfälliga ändringar av 
öppethållande av mindre betydelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennarts Anderssons 
(S) yrkande  
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2016 § 54 i tillämpliga delar 
fastställa följande öppettider för fritidsgårdsverksamheten fr o m den 1 mars 
2019: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 14 () 
 

 
 
 
Forts § 21 
 
Öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset: 
Måndag–Onsdag: 15-21 
Torsdag:               Stängt  
Fredag:            15-24 
 
Öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset 
Måndag–Onsdag: 17-21 
Torsdag:               Stängt  
Fredag:            17-24 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Reglementspärmen 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 15 () 
 

  
 
 
KFN § 22 
 
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2018 inklusive redovisning 
av resultat av internkontroll 2018 samt mål och nyckeltalstabell 2018     
Dnr 22/19 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för kultur- och fri-
tidsnämndens verksamhet under 2018 inklusive resultat av internkontroll 2018 
samt mål och nyckeltalstabell 2018. Av årsredovisningen framgår bland annat 
att nämnden redovisade i april 2018 en negativ prognos för år 2018 på -600 tkr, 
varav projekt Albert -500 tkr. I augusti var prognosen för år 2018 -1 370 tkr 
och avsåg helt projekt Albert. Den obalans som tidigare fanns i den ordinarie 
verksamheten i kultur- och fritidsnämnden var borta tack vare den varma som-
maren och ökat antal besökare till Skantzöbadet. I bokslut 2018 är utfallet  
-1 096 tkr och obalansen avser helt projekt Albert. Kultur- och fritidsförvalt-
ningen hade den 31 december 2018 38 medarbetare med månadsanställning, 
varav 92,1 % var tillsvidareanställda. Förvaltningens medarbetare bestod av 
65,8 % kvinnor och 34,2% män, vilket innebär en liten ökning av anställda 
kvinnor jämfört med 2016 57,1 % anställda kvinnor och 42,9 % män.  
 
I det övergripande verksamhetsområde där nämnd och gemensam administra-
tion ingår redovisas ett överskott vilket beror på lägre kostnad för politiska 
arvoden samt att guideverksamhet på Skantzenområdet delvis finansierats av 
projektmedel för sommarlovsaktiviteter. I verksamhetsområde Kultur och fri-
tid ingår bibliotek, kulturskola, allmän kulturverksamhet, föreningsbyrå, 
kulturhus, café, naturfotografiskt galleri och fritidsgårdar. År 2018 har stats-
bidrag beviljats för lov- och sommarlovsaktiviteter. Personal har deltagit i 
projekten och personalkostnaderna har därför blivit lägre i den ordinarie verk-
samheten. Även kostnader för arrangemang i kulturhuset har blivit lägre då 
dessa till viss del kunnat anordnas inom lov- och sommarlovsaktiviteterna. 
Bidraget till Hallsta Ridklubb blev högre än budgeterat. Ridklubben fick år 
2016 förskott på sitt bidrag på grund av kvarka. På grund av de ökade 
foderkostnaderna så har klubben fått uppskov på återbetalningen och dessutom 
en liten utökning av lånet, totalt 312 tkr. 
 
I verksamhetsområde Bad och camping ingår Skantzenområdet, Skantzöbadet, 
Skantzö camping, båtarna Albert och Rex samt Vallmobadet. Den varma som-
maren har medfört att Skantzöbadet haft fler badgäster än normalt och på 
Skantzö camping har antalet campingnätter ökat. Det höga trycket på Skantzö 
bad och camping har medfört ökade intäkter men också ökade kostnader för 
underhåll, framför allt på Skantzö camping. En fortsatt upprustning har skett 
på Skantzö bad och camping. Skantzö camping genererar år 2018 ett ekono-
miskt överskott på 1,0 mkr vilket är något lägre än budgeterat. Vallmobadet 
har haft ökade kostnader för reparationer men även för inköp av ett nytt 
bokningssystem. Våren 2018 hade man förlängt öppethållande med 1 månad.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 22 
 
Skrovet på båten Rex har blästrats och målats och kostnaderna har därför 
överskridit budget. Projekt Albert, ett projekt med stöd från regional- och 
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling, avslutades och 
slutredovisades sommaren 2018.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 14.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018, inklusive redo-
visning av resultat av internkontroll 2018 samt mål och nyckeltalstabell 2018, 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 17 () 
 

  
 
 
KFN § 23 
 
Hallsta ridklubbs ekonomiska läge för 2019 - upprättande av hand-
lingsplan    Dnr 24/19 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-
tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 
rapport. Hallsta Ridklubb rapporterar månadsvis till kultur- och fritidsnämnden 
en skriftlig redovisning över föreningens ekonomi. 
 
Hallsta Ridklubb har sedan tidigare ett anläggningsbidrag på 630 tkr/år. År 
2018 är anläggningsbidraget utökat till 3 670 tkr/år och ska täcka ökade drift-
kostnader samt räntor och amorteringar för den nya ridanläggningen. Som 
säkerhet för det kommunala lånet på 4,5 mkr öronmärks 250 tkr/år av anlägg-
ningsbidraget för amortering och ränta på lånet. Hallsta Ridklubb får även ett 
verksamhetsbidrag på 100 tkr/år. 
 
Hallsta Ridklubb har sedan år 2016 en skuld till Hallstahammars kommun på 
289 tkr på grund av kvarka. Hallsta Ridklubb har fått anstånd med att återbe-
tala bidraget år 2018. Hallstahammars kommun har dessutom beviljat ett extra 
bidrag på 22,5 tkr. Hallsta Ridklubb har lämnat ett förslag på en avbetalnings-
plan på 5 år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att bevilja Hallsta 
Ridklubb att återbetala bidraget om 311,5 tkr till och med den 31 december 
2023. Återbetalning ska ske fyra gånger per år med ett fast belopp på 15 575 
kronor per tillfälle. Hallsta Ridklubb har upprättat en likviditetsbudget för år 
2019. Budgeten visar på likviditetsproblem som orsakats av foderpriskostnader 
som ökat med 500 tkr jämfört med budget 2018. Resultatbudget 2019 visar ett 
underskott på -215 tkr. Hallsta Ridklubb måste hitta en lösning på att få ner 
kostnaderna och på så sätt få en budget i balans.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 15. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 18 () 
 

 
 
 
Forts KFN § 23 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 och den 18 
december 2017 § 154 står fast, d v s något ytterligar ekonomiskt stöd kommer i 
dagsläget inte att beviljas,  
 
att Hallsta Ridklubb i samråd med Hallstahammars kommun anlitar en obe-
roende konsult/granskare med uppgift att ta fram förslag främst på hur klubben 
kan skära i sina kostnader och om möjligt öka sina intäkter varvid förslagen ska 
utmynna i en handlingsplan som antas av styrelsen med beslutade åtgärder för 
en budget i balans på så väl kort som lång sikt,  
 
att innan uppdraget påbörjas ska ordföranden i kultur – och fritidsnämnden i 
samråd med kultur- och fritidschefen godkänt den oberoende konsulten/ 
granskaren,  
  
att Hallsta ridklubb senast under maj månad 2019 ska inkomma till kultur- och 
fritidsnämnden med handlingsplanen, vilken ska ha beslutats av styrelsen, hur 
klubben avser att få en budget i balans på kort respektive lång sikt, samt 
  
att föreningsbidraget för 2019 betalas ut utifrån klubbens likviditetsbudget. 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 

Hallsta Ridklubb 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20 19 () 
 

  
 
 
KFN § 24 
 
Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 maj 2019    
Dnr 18/19 
 
Nu gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 
139. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att få en äventyrsminigolfbana som 
kommer att vara i drift under maj månad 2019 varför avgifterna för dessa måste 
föras in i taxan för Skantzö bad och camping. Övriga avgifter är oförändrade. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Anna-Karin Folkesson (S) yrkar att avgiften för äventyrsgolf ska vara 0 kr för 
barn 0-6 år, 40 kronor för 7-14 och 60 kronor för 15 år och äldre. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Anna-Karin Folkessons (S) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 139 fastställa ny 
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping, turism att gälla fr o m den 1 maj 2019 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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KFN § 25 
 
Val till uppdrag i ungdomsrådet 2019   Dnr 3/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011 § 47 att inrätta ett ung-
domsråd med följande sammansättning: 
 

• Fyra representanter för årskurs 8, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Fyra representanter för årskurs 9, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Sex representanter, varav fyra utses från kommunens gymnasieskola 
representerade från samtliga årskurser och två representanter utses 
bland ungdomar som inte är elever i kommunens gymnasieskola, dock 
högst t o m det år man fyller 19 år (ungdomarna skall vara bosatta i 
Hallstahammars kommun) 

• En ledamot och ersättare från vardera kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

 
De politiskt valda utses av kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga utser vardera en ledamot och en er-
sättare. Ordförande är tillika ordförande i kommunstyrelsen. De politiska repre-
sentanterna väljs på fyra år och mandatperioden sammanfaller med den kom-
munalpolitiska.  
 
Tidigare har kommunstyrelsen utsett ordförande samt en ersättare från oppo-
sitionen. Kultur- och fritidsnämnden har utsett ledamot och ersättare från majo-
riteten. Barn- och utbildningsnämnden har utsett ledamot från oppositionen och 
en ersättare från majoriteten.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska utse ledamot och ersättare från majoriteten.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala ungdomsrådet 2019 utse: 
 
Ledamot                                              Ersättare 
 
Hanna Lostelius (S)   Lennart Andersson (S)  
 
 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
 Ungdomsrådet, sekr 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 26 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-20 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-20 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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