SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2020-10-28

Sida

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 15.30-17.50
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Hanna Lostelius (C) ordf
Owe Nilsson (S)
Mikael Andersson (S)
Eric Tranehag (L)
Bertil Bredin (M), ej § 86
Ewa Björklind (SD)
Claes Gustavsson (SD)

Övriga deltagande

Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, ordförande
Hallsta Hockey XX § 77, övriga se § 78.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Ewa Björklind (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 3 november 2020 klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

77 - 97

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Ewa Björklind (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 77 - 97

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2020-10-28
2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2020-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-28

Sida

2 ()

KFN § 77
Information från Hallstahammar Hockeyklubb Dnr 59/20
Ordförande XX, Hallstahammar Hockeyklubb informerar att föreningen har en
ny styrelse från och med i år.
Föreningen har fått ett nytt lag med barn födda 2011-2012 kallat U9 vilket har
gjort att man har investerat i mer material i form av träningströjor, damasker,
matchtröjor och en hel del andra saker som föreningen står för. Det har skapat
en hel del utgifter.
I jämförelsen med övriga ishockeyföreningar i länet tar man lite betalt (deltagaravgifter) av barn och ungdomar. Det är en av föreningens hårdaste ståndpunkter att det ska vara billigt att spela hockey i Hallstahammar Hockeyklubb.
Vidare redovisar han antal barn i de olika årskullarna samt antal i A-laget.
Avslutningsvis informera han att styrelsen har en framtidsvision för att både
locka fler barn och ungdomar att börja med hockey men även en plan för att få
dem att fortsätta spela hockey i Hallstahammars HK så länge som möjligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-28

Sida

3 ()

KFN § 78
Information från förvaltningen

Justerandes signatur

Dnr 16/20

•

Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi

•

Kulturutvecklaren informerar om vilka aktiviteter som ingår i kulturgarantin

•

Aktivitetssamordnaren och representanter från Under balkongen informerar om aktiviter som genomförs under höstlovet.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-28
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KFN § 79
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer
§ 78 – Kulturutvecklare Åsa Lundqvist, aktivitetssamordnare Clara Ivemyr
Strömberg, XX och XX, Under balkongen
§ 92 – Processledare Emma Rydell
§ 96 – Projektledare Eva Lena Verner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-28
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KFN § 80
Riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun till
följd av Covid-19 Dnr 115/20
För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de konsekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hemställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov
av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag på interna riktlinjer hur
föreningar kan söka det tillfälliga stödet. Bidraget ska kunna sökas av registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars
kommun.
Vid genomgången av de ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som
även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin. Nämnden beslutade
då att ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet till föreningar för
uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som
på annat sätt drabbats ekonomiskt avCovid-19 varvid detta kommer att framgå i
återsökande av medlen hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har den 12
oktober 2020 beviljat att stödet får användas enligt ovan.
Förvaltningen har med anledning härav tagit fram förslag till nya riktlinjer.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Hanna Lostelius (C) yrkar att riktlinjerna ska antas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att, anta riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun,
enlig en till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Kultur- och fritidschef
Enhetschef
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 81
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars HK Dnr 139/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan. Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56
beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell
förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan
söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och
avser perioden 1 mars - 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i
ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Hallstahammars HK ansöker den 19 september 2020 om bidrag om 70 000
kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna intäkter utgörs bland annat
av att man blivit tvungen att ställa in evenemang som Vårloppis och Hallsta
cruising. Föreningen har ansökt hos Riksidrottsförbundet men deras ansökan
beviljades inget stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att Hallstahammars HK är en ungdomsförening. I föreningens ansökan
saknades underlag för redovisning av intäkter för 2019. Underlag för budgetår
2020 och intäktsprognos för inkomstår 2020 finns.
Därefter har komplettering om styrkt underlag för intäkter under 2019. begärts
in. Klubben har meddelat att man saknar de efterfrågade uppgifterna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 68.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallstahammars Hk bidrag om 70 000 kronor för förlorade intäkter
på grund av Covid-19.
_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Controller
Enhetschef
Hallstahammars HH
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-28
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KFN § 82
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars Kultur- och idrottsförening Dnr 140/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan.
Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56 beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan söka tillfälligt stöd
om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och avser perioden 1 mars 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Hallstahammars Kultur- och idrottsförening ansöker den 20 augusti 2020 om
bidrag om 15 000-20 000 kronor för förlorade intäkter. Föreningen anger att
man har tappat 15 000 kronor i uteblivet LOK-stöd från Riksidrottsförbundet.
Föreningen har inte erhållit något annat stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att Hallstahammars Kultur- och Idrottsförening är en ungdomsförening. I
föreningens ansökan finns inga handlingar som visa intäkter för budgetår 2020
eller intäktsprognos för år 2020. Föreningen ansöker främst för ökade lokalhyreskostnader som uppstått till följd av fler tränings- och aktivitetstillfällen för
att minska risken för smittspridning.
Därefter ha komplettering om styrkt underlag för budget 2020 och en prognos
för 2020 begärts in. Någon komplettering har inte inkommit.
Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 § 69 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag.
Hanna Lostelius (C) yrkar att ansökan ska avslås med hänvisning till att ansökan inte uppfyller ställda kriterier. Vidare yrkar hon att föreningen kan komplettera ansökan utifrån de nya riktlinjer som nämnden tidigare under sammanträdet fattat beslut om.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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Forts KFN § 82
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att avslå Hallstahammars Kultur- och idrottsförening ansökan om bidrag, samt
att Hallstahammars Kultur- och idrottsförening kan inkomma med komplettering till sin ansökan utifrån vad som anges i nya riktlinjer avseende stöd till
föreningslivet i Hallstahammars kommun till följd av Covid -19.

_______
Exp till: Enhetschef
Kultur- och fritidschef
Controller
Hallstahammars kultur- och fritidsförening (riktlinjer)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 83
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars SK Handboll Dnr 144/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan. Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56
beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell
förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan
söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och
avser perioden 1 mars - 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i
ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Hallstahammars SK Handboll ansöker den 28 augusti 2020 om bidrag om
17 000 kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna intäkter orsakas av
inställda aktiviteter i form av arbete vid Strömsholmstävlingarna samt vid
Hallsta Triathlon. Föreningen har även ansökt om stöd hos Riksidrottsförbundet
där man beviljades stöd om 8 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att Hallstahammars SK Handboll är en ungdomsförening. I föreningens
ansökan saknades handlingar som visar prognos för intäkter under 2020. Förvaltningen har kunnat styrka att föreningen under 2019 haft intäkter för de
intäktsposter som föreningen angivit i sitt underlag till ansökan.
Därefter ha komplettering avseende prognos för 2020 begärts in. Förening har
inkommit med prognos för 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 70.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallstahammars SK Handboll bidrag om 22 000 kronor för förlorade
intäkter på grund av Covid-19.
_______
Exp till: Hallstahammars SK Handboll
Kultur- och fritidschef
Enhetschef
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 84
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 – Mölntorps IK Brottning Dnr 145/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan.
Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56 beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan söka tillfälligt stöd
om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och avser perioden 1 mars 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Mölntorps IK Brottning ansöker den 28 augusti 2020 om bidrag om 105 000
kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna intäkter utgörs bland annat
av minskade träningsavgifter, inställd tävling med kioskavgift samt inställda
evenemang som Grand National och fordonsträffar vid Westerqwarn. Föreningen har erhållit stöd från Riksidrottsförbundet om 34 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att Mölntorps IK Brottning är en ungdomsförening. I föreningens ansökan är bland annat utfall på intäkter 2019 och intäkter 2020 bifogad. Föreningens intäktsprognos för 2020 är ej komplett.
Därefter ha komplettering avseende prognos för 2020 begärts in. Någon komplettering har inte inkommit.
Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 § 71 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag
Hanna Lostelius (C) yrkar att ansökan ska avslås med hänvisning till att ansökan inte uppfyllerställda kriterier. Vidare yrkar hon att föreningen kan komplettera ansökan utifrån de nya riktlinjer som nämnden tidigare under sammanträdet fattat beslut om.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 84
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att avslå Mölntorps IK ansökan om bidrag, samt
att Mölntorps IK kan inkomma med komplettering till sin ansökan utifrån vad
som anges i nya riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars
kommun till följd av Covid -19.

_______
Exp till. Mölntorps IK Brottning
Kultur- och fritidschef
Enhetschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 85
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 – Föreningen HjärtLung Kolbäcksdalen Dnr 147/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan. Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56
beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell
förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan
söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och
avser perioden 1 mars - 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i
ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Föreningen HjärtLung Kolbäcksdalen ansöker den 28 augusti 2020 om bidrag
om 8 250 kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna intäkter utgörs av
bland annat inställt lotteri vid aktiviteter samt inställd vårfest. Föreningen har
inte sökt något annat stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att föreningen HjärtLung Kolbäcksdalen inte är en ungdomsförening. I
föreningens underlag finns budget för 2019 och 2020. Föreningens prognos för
intäkter budgetår 2020 är inte komplett.
Därefter ha komplettering avseende prognos för 2020 begärts in. Föreningen
har den 6 oktober 2020 inkommit med prognos för 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 72.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja HjärtLung Kolbäcksdalen bidrag om 2 000 kronor för förlorade
intäkter på grund av Covid-19.
_______
Exp till: HjärtLung Kolbäcksdalen
Kultur- och fritidschef
Enhetschef
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 86
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallsta FK Ungdom Dnr 151/20
Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan.
Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56 beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan söka tillfälligt stöd
om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och avser perioden 1 mars 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Hallsta FK Ungdom ansöker den 2 september 2020 om bidrag om 30 000 –
50 000 kronor för förlorade intäkter. Föreningen är nystartad och har därför
ingen budget för 2020. Föreningen har sökt stöd hos kommunen för sommarlovsaktiviteter och erhållit bidrag motsvarande kostnaderna.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att föreningen är nystartad och har därför ingen budget för 2020.
Därefter ha komplettering avseende prognos för 2020 begärts in. Föreningen
har den 20 oktober 2020 meddelat att man inte har någon relevant budget för
verksamhetsåret 2019-2020. Efter arbetsutskottets hantering av ärendet har
föreningen inkommit med resultat- och balansrapport.
Arbetsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 § 73 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag.
Eric Tranehag (L) yrkar att ansökan ska avslås med hänvisning till att ansökan
inte uppfyller ställda kriterier. Vidare yrkar han att föreningen kan komplettera
ansökan utifrån de nya riktlinjer som nämnden tidigare under sammanträdet
fattat beslut om.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 86
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Eric Tranehags (L)
yrkande
att Hallsta FK Ungdom ansökan om bidrag, samt
att Hallsta FK Ungdom kan inkomma med komplettering till sin ansökan utifrån vad som anges i nya riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun till följd av Covid -19.

Härefter återinträder Bertil Bredin (M).

_______
Exp till: Hallsta FK Ungdom
Kultur- och fritidschef
Enhetschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 87
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars Bordtennisklubb Dnr 155/20
Kultur- och fridtidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119 att avsätta 500 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter
vilka ska finns beslutade i föreningens budget och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd
till föreningarna och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som
beslutats ovan. Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56
beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår att registrerad ideell
förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kan
söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och
avser perioden 1 mars - 31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i
ansökan och vilka dokument som ska bifogas.
Föreningen Hallstahammars Bordtennisklubb ansöker den 16 september 2020
om bidrag om 67 800 kronor för förlorade intäkter. Föreningens uteblivna
intäkter utgörs av att man blivit tvungna att ställa in tävlingen Hallstamästerskapen vars intäkter täcker föreningens hyreskostnader. Föreningen har sökt
stöd av Bergslagslyftet och Riksidrottsförbundet och erhållit sammanlagt
16 200 kronor i stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september 2020 bland
annat att Hallstahammars Bordtennisklubb är en ungdomsförening. I föreningens ansökan framgår intäkter för budgetår 2019 och beräknade intäkter för
budgetår 2020 samt prognos för intäkter budgetår 2020.
Därefter ha komplettering avseende utfall för 2019 begärts in. Föreningen har
den 6 oktober 2020 inkommit med utfall för 2019.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 74.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallstahammars Bordtennisklubb bidrag om 55 000 kronor för förlorade intäkter på grund av Covid-19.
_________
Exp: Hallstahammars Bordtennisklubb
Kultur- och fritidschefen
Controller
Enhetschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 88
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2021
Dnr 172/20
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för
Skantzö bad och camping.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.
Förslag till ny taxa har tagits fram där föreslagna höjningar avser campingen
där månads-, säsongs- och årsplatser höjs.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 75.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2021 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 89
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2021
Dnr 174/20
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande
av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Till taxan har det bland annat
tillförts avgifter för Eldsbodahuset och skolor kommer att få betala avgift för
hyra av vissa lokaler.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 76.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2019 § 128 fastställa
avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2021 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.

________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 90
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2020 Dnr 173/20
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 28 ny avgiftstaxa för
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Förslag till ny taxa har tagits
fram.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 77.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 25 mars 2019§ 28 fastställa avgifter för
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet fr o m den 1 januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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KFN § 91
Mål och budget 2021-2023 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 127/20

Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål och budgetprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsförändringar,
kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020-2022 som beslutades
av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152.
Årets Mål och budgetprocess har skjutits fram på grund av coronapandemin.
Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni.
Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 118 att fastställa direktiv för
mål och budget 2021-2023 och anmoda kommunens nämnder och kommunstyrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast i oktober 2020 komma
in till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget för 2021-2023 med
särskild inriktning på 2021.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 bland
annat att enligt beslutat direktiv tilldelas kultur- och fritidsnämnden för åren
2021–2023 en ramökning med 2,0 miljoner kronor, varav år 2021 0,4 miljoner
kronor, år 2022 0,8 miljoner kronor samt år 2023 0,8 miljoner kronor. Nämnden får samtliga år kompensation för löneökning med 2,2 %, ökad volym 1%
samt ökade priser 1%. År 2021 minskas ramen med en effektivisering på -0,4
miljoner kronor vilket motsvarar 1 % av 2020 års budgetram. Utifrån ovanstående beslutade direktiv har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram ett
förslag till mål- och budgetdokument för perioden 2021-2023.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 78.
MBL-förhandling har genomförts den 28 oktober 2020 varvid ingen erinran
framfördes mot förslaget.
Kultur- och fritidsnämnde beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2021-2023 utifrån
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen.

________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 92
Indikatorer för kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023

Dnr 163/20

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 november 2019 § 105 att fyra mål
som ska gälla för perioden 2020-2023. Målen är kopplade till Hallstahammars
kommuns vision 2025 under rubrikerna; enkelt och nära, nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade mål är:
• Öka samverkan för att erbjuda attraktiva natur-, kultur-, fritids- och
idrottsupplevelser för alla
• Prioritera barn och ungdomars förutsättningar till en utvecklande fritid
• Ha ett levande kulturhus och attraktiva mötesplatser
• Utveckla samverkan för ökad turism
Kultur- och fritidsförvaltningen har därefter tagit fram förslag på indikatorer i
syfte att kunna följa och följa upp de beslutade målen. Indikatorerna syftar till
att ge en bild huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot målen, men ger
också en indirekt styrning till förvaltningen vad som förväntas utföras under
målperioden. Indikatorerna är en del i måluppföljningsarbetet
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 79.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa indikatorer för kultur- och fritidsnämnden 2020-2023 enligt en till
ärendet hörande bilaga.

________
Exp till: Reglementspärmen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 93
Ersättares deltagande vid kultur- och fritidsnämndens sammanträden
Dnr 176/20
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag av kommunstyrelsen under
våren 2020 att föreslå rekommendationer som ska vidtas vid nämndernas sammanträden, fysiska möten och konferenser etc med anledning av coronapandemin. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därefter dialog med gruppledarna
för de politiska partierna varvid man enades om att följande ska gälla vid sammanträde med nämnd/styrelse/fullmäktig:
•
•
•
•
•

Arbetsutskotten träffas som vanligt i stora sammanträdesrum
Nämnderna/styrelsen/fullmäktige hanterar ärenden utifrån behov. Korta
föredragningar/svara på frågor. Nämndernas sammanträden äger rum i
fullmäktigesalen. Sekretessärenden i KS-salen. Få personer.
Ersättare ombeds att inte närvara vid sammanträde om man inte blir särskilt kallad till sammanträdet. Undantag för politisk representation.
Anmälan om frånvaro ska ske till nämndkansliet.
Ordförande är ansvarig för att sammanträdet genomförs i enlighet med
dessa rekommendationer.

Kommunstyrelsen har därefter den 12 oktober 2020 § 211 för sin del beslutat
att ersättare fortsättningsvis ska få närvar vid kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också att rekommendera övriga nämnder
att ta upp frågan om deltagande för ersättare vid nämndsmöten framöver.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 80.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 94
Ny översiktsplan för Surahammars kommun för granskning – för yttrande
Dnr 108/19
Surahammars kommun har översänt förslag till ny kommunövergripande översiktsplan till Hallstahammars kommun för granskning. Kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Granskningstiden
är från den 2 oktober 2020 till den 2 december 2020.
Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användning av mark- och
vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur den byggda miljön ska användas,
bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Översiktsplanen är en vägledande
handling. Samråd genomfördes under vår och sommar 2019. Efter samrådet har
planförslaget reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut.
I samrådsskedet beslutade kultur- och fritidsnämnden den 19 juni 2019 § 60 att
som sitt yttrande över översiktsplanen uttala att man inte hade någon erinran
mot förslaget.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 bland
annat att de inte har funnit något som föranleder något yttrande från nämnden.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 81.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot Surahammars kommuns förslag
till ny översiktsplan.

________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 95
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m
september 2020 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 ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning 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 beslutade 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 redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 19 oktober 2020 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi till september 2020.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 22 oktober 2020 § 83.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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KFN § 96
Hemställan om kompensation för ökade kapitalkostnader för renovering
av Skantzöbadets reningsanläggning samt godkännande av slutrapport
Dnr 70/19
Under perioden augusti 2019 till juni 2020 renoverades Skantzöbadets reningsanläggning. Vid projektets start var renoveringskostnaderna budgeterat till 30
miljoner kronor . Tekniska förvaltningen har bedömt att 26 miljoner kronor har
en avskrivningstid på 40 år och resterande 4 miljoner kronor avser bassängtäckning med en avskrivningstid på 15 år. Detta innebär en kapitalkostnad om
1 500 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2019 § 32 beslutat att under förutsättning av fullmäktiges tidigare beslut av verksamhetsramarna för budgetperioden 2019-2021 ligger fast, kommer nämnden att klar den utökade kapitalkostnaden om avskrivningstiden är 40 år samt att kapitalkostnaden för fördelas
till 900 tkr för 2020 (7/12 månader*1500 tkr i kapitalkostnad år 2020) och 600
tkr år 2021.
Kommunstyrelsen beslutade 15 april 2019 § 80 att inom 2019 års investeringsbudget omfördela 6 miljoner kronor från projektet ”Knektbacken inkl. bidrag”
till ”Skantzöbadet inkl duk” för ombyggnad av Skantzöbadet,”
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2020 § 40 att hemställa hos
kommunstyrelsen att inom investeringsbudgeten 2020 omfördela 717 000 kronor från projektet utredning av Vallmobadet till ombyggnationen av Skantzöbadets reningsanläggning, att medel motsvarande den faktiska ökningen av
kapitalkostnaden beaktas i kommande budgetarbete.
Till kommunstyrelsen sammanträde den 11 maj 2020 § 91 redogjorde tekniska
förvaltningen i sin skrivelse att budgeten på 30 miljoner kronor överskrids med
717 000 kronor orsakade av renovering av vattenrutschkanan. Kommunstyrelse beslutade då att inom investeringsbudgeten 2020 omfördela 717 000
kronor från projektet utredning av Vallmobadet till ombyggnationen av
Skantzöbadets reningsanläggning, att den ökade kapitalkostnaden om 30 100
kronor per år framöver ska rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget,
samt att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet utredning av Vallmobadet i samband med antagande av investeringsbudget
kommande år.
Kultur- och fritidschefen anför i skriveles den 28 oktober 2020 bland annat att
i tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt har projektbudgeten om 30
miljoner kronor överskridits med 2,6 miljoner kronor. 717 000 kronor av dessa
utökade kostnader kan härledas till renoveringen av vattenrutschkanan. Resterande 1 883 000 kronor är budgetöverskridande av huvudprojektet till följd
Justerandes signatur
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Forts KFN § 96
av otydlig dokumentation av ledning i mark och spolvattenledning som
mynnar ut i Kolbäcksån. De ökade kapitalkostnaden om 50 000 kronor och
som inte kan härledas till renoveringen av vattenrutschkanan, kommer att belasta kultur- och fritidsnämndens ram från år 2021 och framöver.
Slutkostnaden av projektet renovering av Skantzöbadets reningsanläggning
uppgår till 32,6 miljoner kronor, ett överskridande med 2,6 miljoner kronor,
ger en sammanlagd kapitalkostnad om 1 580 000 kr. 1 500 000 kronor av dessa
finns fördelat till kultur- och fritidsnämnden (900 000 kronor år 2020 och
600 000 kronor år 2021). 30 100 kronor av de resterande ökade kapitalkostnaderna om 80 000 kronor ska enligt kommunstyrelsens beslut 11 maj 2020
rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget. De resterande 50 000
kronor av de ökade kapitalkostnaderna ryms inte i föreslagna ramar för
budgetår 2021-2023.
Tekniska förvaltningen har upprättat slutrapport för projektet.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Hanna Lostelius (C) yrkar att nämnden ska hemställa hos kommunstyrelsen om
dels budgetkompensation om dels 900 000 kronor för ökade driftskostnader
under 2020, dels om ytterligare 600 000 kronor för utökade driftskostnader för
2021 för Skantzöbadets reningsanläggning, dels om ytterligare budgetkompensation från och med 2021 om 50 000 kronor för att täcka högre kostnader från
kalkyl till verkligt utfall, det vill säga totalt 1 550 000 kronor. Vidare yrkar hon
att slutrapporten ska godkännas.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att hemställa hos kommunstyrelsen om budgetkompensation om dels 900 000
kronor för ökade driftskostnader under 2020, dels om ytterligare 600 000 kronor för utökade driftskostnader för 2021 för Skantzöbadets reningsanläggning,
att hemställa hos kommunstyrelsen om ytterligare budgetkompensation från
och med 2021 om 50 000 kronor för att täcka högre kostnader från kalkyl till
verkligt utfall, det vill säga totalt 1 550 000 kronor, samt
att godkänna slutrapporten.
________
Exp till: Kommunstyrelsen
Controller
Kultur- och fritidschefen
Justerandes signatur
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KFN § 97
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-28
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-28
- arbetsutskottets protokoll 2020-10-22

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

