SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2020-11-25

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 15.00-15.50
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Hanna Lostelius (C) ordf
Jenny Hödefors (S) ej § 126
Mikael Andersson (S)
Eric Tranehag (L)
Bertil Bredin (M) ej § 126
Kristina Nylander (V)
Claes Gustavsson (SD)
Ewa Wilhelmsson (C) § 126
Owe Nilsson (S) § 126

Övriga deltagande

Ersättare Owe Nilsson (S) ej § 126, Eva Wilhelmsson (C) ej § 126, samt Carina
Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas

Närvarorätt

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

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Kommunhuset den 28 december 2020 klockan 13.00
122 - 136
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Carina Iwemyr
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Jenny Hödefors (S) ej § 126

Owe Nilsson (S) § 126
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 122 - 136

Sammanträdesdatum

2020-12-28
2020-12-29

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

2 ()

KFN § 122
Information från förvaltningen

Dnr 16/20

Kultur- och fritidschefen informerar om statusen kring båtarna Albert och Rex.
Vidare informerar han om förvaltningens agerande med anledning av coronaviruset.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

3 ()

KFN § 123
Bidrag till föreningen Ekeby BK för olika förberedelsearbeten under år
2020 inför ett framtida fritidssportsutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun Dnr 192/20
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta
upp en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i
Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten
kunna erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och
friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2020 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen

genomfört en rad aktiviteter med syfte att under år 2021 kunna öppna ett föreningsdrivet fritidssportsutrusningsbibliotek i Eldsbodahuset. Aktiviteter som
genomförts under året är dels olika studiebesök av fritidsbanksverksamheter i
Västerås, Köping och Surahammar, dels en insamlingskampanj för att samla in
fritidssportutrustning som allmänheten önskat skänka till verksamheten, samt
inreda och utforma butikslokalen och förrådsutrymmena i Eldsbodahuset. Förberedelsearbetet kommer att fortgå också under år 2021och målbilden i dagsläget är öppnande av verksamheten för allmänheten under hösten 2021.
Ekeby BK har under år 2020 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att möjliggöra öppnade av ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i
Hallstahammars kommun under år 2021. Med anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att Ekeby BK ska beviljas ett bidrag om 12 500 kronor för
deras insatser.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 104.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela Ekeby BK bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år 2020
för att möjliggöra öppnandet av ett föreningsdrivet fritidssportsutrustningsbibliotek och att kostnaden härför ianspråktas inom föreningsbyråns budget.

__________
Exp till: Ekeby BK
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

4 ()

KFN § 124
Bidrag till föreningen IBK Hallsta för olika förberedelsearbeten under år
2020 inför ett framtida fritidssportsutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun Dnr 193/20
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta
upp en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i
Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten
kunna erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och
friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2020 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen

genomfört en rad aktiviteter med syfte att under år 2021 kunna öppna ett föreningsdrivet fritidssportsutrusningsbibliotek i Eldsbodahuset. Aktiviteter som
genomförts under året är dels olika studiebesök av fritidsbanksverksamheter i
Västerås, Köping och Surahammar, dels en insamlingskampanj för att samla in
fritidssportutrustning som allmänheten önskat skänka till verksamheten, samt
inreda och utforma butikslokalen och förrådsutrymmena i Eldsbodahuset. Förberedelsearbetet kommer att fortgå också under år 2021och målbilden i dagsläget är öppnande av verksamheten för allmänheten under hösten 2021.
IBK Hallsta har under år 2020 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att
möjliggöra öppnade av ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i
Hallstahammars kommun under år 2021. Med anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att IBK Hallsta ska beviljas ett bidrag om 12 500 kronor
för deras insatser.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 105.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela IBK Hallsta bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år
2020 för att möjliggöra öppnandet av ett föreningsdrivet fritidssportsutrustningsbibliotek och att kostnaden härför ianspråktas inom föreningsbyråns
budget.

_______
Exp till: IBK Hallsta
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

5 ()

KFN § 125
Bidrag till föreningen PRO Hallstahammar för olika förberedelsearbeten
under år 2020 inför ett framtida fritidssportsutrustningsbibliotek i
Hallstahammars kommun Dnr 194/20
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta
upp en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i
Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten
kunna erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och
friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2020 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen

genomfört en rad aktiviteter med syfte att under år 2021 kunna öppna ett föreningsdrivet fritidssportsutrusningsbibliotek i Eldsbodahuset. Aktiviteter som
genomförts under året är dels olika studiebesök av fritidsbanksverksamheter i
Västerås, Köping och Surahammar, dels en insamlingskampanj för att samla in
fritidssportutrustning som allmänheten önskat skänka till verksamheten, samt
inreda och utforma butikslokalen och förrådsutrymmena i Eldsbodahuset. Förberedelsearbetet kommer att fortgå också under år 2021och målbilden i dagsläget är öppnande av verksamheten för allmänheten under hösten 2021.
PRO Hallstahammar har under år 2020 deltagit i en rad aktiviteter som syftar
till att möjliggöra öppnade av ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun under år 2021. Med anledning av detta föreslår
förvaltningsledningen att PRO Hallstahammar ska beviljas ett bidrag om
12 500 kronor för deras insatser.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 106.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela PRO Hallstahammar bidrag om 12 500 kronor för deras insatser
under år 2020 för att möjliggöra öppnandet av ett föreningsdrivet fritidssportsutrustningsbibliotek och att kostnaden härför ianspråktas inom föreningsbyråns
budget.

_______
Exp till: PRO Hallstahammar
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17
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KFN § 126
Bidrag till föreningen HSK Fotboll för olika förberedelsearbeten under år
2020 inför ett framtida fritidssportsutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun Dnr 195/20
Bertil Bredin (M) och Jenny Hödefors (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Ewa Wilhelmsson (C) och Owe Nilsson (S). Owe
Nilsson (S) utses att justera paragrafen.
Sedan 2018 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med frågan om att starta
upp en föreningsdriven utlåningsverksamhet för fritidsportsutrustning i Hallstahammars kommun. Syftet är bland annat att genom verksamheten kunna
erbjuda allmänheten, de kommunala skolorna och föreningar i kommunen
möjlighet att låna fritidssportutrustning för att prova på olika sport- och friluftsaktiviteter. Aktiviteterna ska bland annat leda till ökad hälsa, välbefinnande och inkludering.
Under år 2020 har föreningar i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen
genomfört en rad aktiviteter med syfte att under år 2021 kunna öppna ett föreningsdrivet fritidssportsutrusningsbibliotek i Eldsbodahuset. Aktiviteter som
genomförts under året är dels olika studiebesök av fritidsbanksverksamheter i
Västerås, Köping och Surahammar, dels en insamlingskampanj för att samla in
fritidssportutrustning som allmänheten önskat skänka till verksamheten, samt
inreda och utforma butikslokalen och förrådsutrymmena i Eldsbodahuset. Förberedelsearbetet kommer att fortgå också under år 2021och målbilden i dagsläget är öppnande av verksamheten för allmänheten under hösten 2021.
HSK Fotboll har under år 2020 deltagit i en rad aktiviteter som syftar till att
möjliggöra öppnade av ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i
Hallstahammars kommun under år 2021. Med anledning av detta föreslår förvaltningsledningen att HSK Fotboll ska beviljas ett bidrag om 12 500 kronor
för deras insatser.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 107.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela HSK Fotboll bidrag om 12 500 kronor för deras insatser under år
2020 för att möjliggöra öppnandet av ett föreningsdrivet fritidssportsutrustningsbibliotek och att kostnaden härför ianspråktas inom föreningsbyråns
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Forts KFN § 126
Härefter återinträder Bertil Bredin (M) och Jenny Hödefors (S).

_______
Exp till: HSK Fotboll
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17
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KFN § 127
Deltagande i filmpedagogiskt utvecklingsarbete i länet 2021-2023 Regional kulturskola, samt anställningsmyndighet för länsfilmpedagog
under år 2021 Dnr 196/20
Kultur- och fritidschefen anför i skrivele den 1 december 2020 bland annat att
Regional kulturskola i Västmanland är en sammanslutning av länets nio kommunala kulturskolor som arbetar tillsammans för att för att barn och ungdomar
ska få lika möjligheter att delta i kulturell och konstnärlig verksamhet. Den
regionala kulturskolan bidrar bland annat med processledning, stöd för breddad
samverkan och utvecklar länsgemensamma kurser och evenemang. De olika
projekten har till syfte att bland annat bidra till den regionala kulturskolans
målsättningar vilket bidrar till att gemensamt arbete mot verksamhetens vision.
Det regionala samarbetet genom Regional kulturskola i Västmanland ger förutsättningar att skapa utrymme och resurser att blicka utåt, fördjupa insikter och
utveckla verksamheter.
Regionala kulturskolan i Västmanland har blivit beviljade 538 000 kronor av
Statens kulturråd för att under år 2021 starta upp ett filmpedagogiskt utvecklingsarbete i länet. Syftet med projektet som är treårigt men ansöks och beviljas
med ett år i taget, är att genom en visstidsanställd filmpedagog med uppdrag att
arbeta över hela länet bidra till att stärka det länsgemensamma samarbetet kring
film. Idag finns det filmpedagogisk kompetens inom kulturskolorna i fem av
länets tio kommuner.
Kultur- och fritidsförvaltningen har genom de olika samverkansprojekt som
genomförts av Regional kulturskola Västmanland och som vår kulturskola deltagit i, varit positiva och bidragit väl till bland annat fortbildning av personal
och stärkt våra elevers olika konstnärliga uttrycksförmågor. Syftet med projektet som finansieras av Statens kulturråd är att bidra till att stärka det länsgemensamma filmpedagogiska arbetet. Det första projektåret (2021) föreslås kultur- och fritidsnämnden i Hallstahammars kommun bli anställningsmyndighet.
Kultur- och fritidschefen är positiv till detta förslag då vi som kommun under
sex år bedrivit en framgångsrik filmpedagogisk verksamhet genom vår kulturskola och har under denna tid skaffat oss goda erfarenheter inom detta arbetsfält som kommer att vara ett viktigt stöd i detta projekt speciellt under det första
projektåret då arbetsmetodik, pedagogik m m utformas och planläggs.
Förutsättningar för projektet:
• Statenskulturråd finansierar projektet och medlen ska täcka kostanden
för länsfilmpedagogtjänstens lön inkl. sociala avgifter, dator, telefon,
tjänsteresor, restidsersättning, materialkostnader, lokalhyreskostnader
och övriga uppkomna kostnader som ingår i projektet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida
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Forts KFN § 127
•

•

Anställningsmyndighet för tjänsten kommer under de tre projektåren
2021-2023 att fördelas mellan deltagande kommuner i Västmanland
som ingår i Regional kulturskola i Västmanland. För projektår ett (år
2021) föreslår kultur- och fritidschefen att Hallstahammars kommun
blir anställningsmyndighet. Anledningen är att Hallstahammars kommun har i dagsläget den bästa kompetensen och erfarenheten i länet när
det gäller filmpedagogisk verksamhet och denna erfarenhet är av betydelse för projektets uppstartsår då strukturen för arbetsmetodik, pedagogisk m m utformas och planläggs.
Oförutsedda kostnader som uppkommer genom projektet ska finansieras
av Regional kulturskola Västmanland. Avtal om detta skrivs mellan
Regional kulturskola Västmanland och Hallstahammars kommun.

Av avtalet framgår bland annat att Regionala Kulturskolan i Västmanland åtar
sig alla eventuella kostnader som överstiger det beviljade samt att Hallstahammars kommun inte kommer att lastas med några extra kostnader förknippade
med anställningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 108.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att delta Regionala kulturskolan i Västmanlands projekt 2021-2023 gällande
filmpedagogiskt utvecklingsarbete i länet,
att godkänna avtal avseende gemensam filmpedagog i Västmanlans län 2021,
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för länsfilmpedagogen
under 2021.

_______
Exp till: Regionala kulturskolan
Kultur- och fritidschefen
Controller
HR- och löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 128
Godkännande att projektstöd från år 2020 överförs till 2021

Dnr 190/20

Förvaltningen har den 24 november 2019 sammanställt förteckning över projekt som fortsätter 2021. Projekt Barnverksamhet biblioteket, Rex, Kulturskola,
Hallstas Ungdomsambassadörer samt Stärkta bibliotek fortsätter för 2021 och
för dessa projekt överförs totalt 662 810 kronor till år 2021. Ytterligare fakturor
kan komma under december 2020 och påverka det belopp som kan överföras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 109.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att projektstöd från år 2020 Projekt Barnverksamhet biblioteket, Rex, Kulturskola, Hallstas Ungdomsambassadörer samt Stärkta bibliotek om högst 662 810
kronor överförs till 2021.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KFN § 129
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2020-2022

Dnr 44/20

Enligt 17 § Bibliotekslagen skal kommuner och regioner/landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till bilioteksplan för tiden
2020-2022. Syftet med en biblioteksplan är att den ska ange inriktningen för
hela kommunens biblioteksverksamhet.
Under planperioden ska biblioteket verka för det demokratiska samhällets utveckling, ägna oss särskilt åt de prioriterade grupperna, och följa Kultur-och
fritidsnämndens mål samt vara med och utveckla det regionala samarbetet
Bibliotek i Västmanland. Följande inriktningsmål föreslås: Demokratiuppdraget,
tillgänglighet, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, samt barn- och unga.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2020
bland annat att: Det finns ingenting att erinra mot de mål och prioriteringar som
finns angivna i planen och inte heller mot de strategier som lyfts fram för att
uppnå bibliotekslagens krav och uppsatta mål. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock några funderingar kring var vissa saker delges samt var och när
en precisering av inriktningsmålen i stycke 4.4.1 sker. Barn- och utbildningsförvaltningen har den 29 september 2020 § 72 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 december 2020 § 110.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa biblioteksplan 2020-2022 för Hallstahammars kommun i enlighet
med en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17
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KFN § 130
Detaljplan för Strömsholm 8:59 Dp. 232 – för samråd Dnr 198/20
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för fastigheten Strömsholm 8:59, före detta Jazzens museum till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15
januari 2021.
Planförslaget omfattar fastigheten Strömsholm 8:59. Idag är marken i huvudsak
planlagd för kultur. Planen handläggs med standardförförande. Detaljplanens
syfte är att pröva markens lämplighet för att möjliggöra för bostäder och vandrarhem. För att skapa en flexibel detaljplan där användningsområdet kan förändras över tid kommer även detaljplanen prövas för kontorsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 december 2020 bland
annat att det inom planområdet inte finns registrerade fornlämningar eller heller
annat som kultur- och fritidsnämndens har att bevaka utifrån sitt uppdrag. Men
hänsyn till detta föreslås att kultur- och fritidsnämnden ska uttala att man inget
har att invända emot förslaget till ny detaljplan för fastigheten Strömsholm
8:59.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Hanna Lostelius (S) yrkar att nämnden ska uttala att man inte har något att
invända mot detaljplanen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att uttala att man inget har att invända emot förslaget till ny detaljplan för
fastigheten Strömsholm 8:59.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 131
Detaljplan för Södra Näs Dp. 157 – för samråd

Dnr 199/20

Kommunstyrelsen har skickat förslag till mindre planändring för Södra Näs till
bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 januari 2021.
Detaljplan 157 för Södra näs, ursprungligen från 1992, ändrades 2018 för att
bland annat skapa mer bostadsmark och ta bort delar av utfartsförbud mot
Bergslagsvägen. I samband med ändringen pågick även en exploatering av området och under 2017 tecknade kommunen ett ramavtal för att uppföra 13
seniorvillor och tillhörande samfällt ägda anläggningar. För respektive fastighet
upprättades enskilda köpekontrakt. Bolaget som förband sig att bygga dessa
anläggningar gick i konkurs sommaren 2019 innan de samfällt ägda anläggningarna var färdigställda vilket innebar att ansvar för färdigställandet och
underhåll av dessa övergick till fastighetsägarna. Fastighetsägarna framförde
önskemål om att färdigställandet och skötsel av vägarna skulle övertas av
kommunen.
Planändringen innebär att delar av kvartersmark istället planläggs som allmän
gata samt att en fastighet tillåts exploateras med exempelvis parhus istället för
enbart som fristående villa. Övriga delar av detaljplanen ändras inte.
Planförslaget är ute på samråd under tiden 7 december 2020 till och med den 15
januari 2020.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 december 2020 bland
annat inom planområdet finns det inga registrerade fornlämningar eller heller
annat som kultur- och fritidsnämndens har att bevaka utifrån sitt uppdrag. Med
hänsyn till detta föreslås att kultur- och fritidsnämnden ska uttala att man inget
har att invända emot förslaget till ny detaljplan för Södra Näs. Dp. 157
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Hanna Lostelius (S) yrkar att nämnden ska uttala att man inte har något att
invända mot detaljplanen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att uttala att man inget har att invända emot förslaget till ny detaljplan för Södra
Näs.
________
Exp till:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

14 ()

KFN § 132
Ekonomisk påverkan på budet år 2021 för kultur- och fritidsnämnden
med anledning av pågående coronapandemi Dnr 216/20
Kultur- och fritidschefen redogör för att nämnden under 2021 kommer att ha
ett intäktsbortfall med anledning av den pågående coronapandemin och de
skarpare restriktioner som Folkhälsomyndigheten har fattat. Uppskattningsvis
beräknas intäktsfortfallet till ca 1,1 miljoner. Även om förvaltningen försöker
lösa detta inom befintlig budget kommer nämnden att få ett stort underskott.
Det kan antas att föreningslivet kommer att få det tufft även under nästa år och
kan komma att behöva extra stöd.
Hanna Lostelius (C) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att, med hänvisning
till Folkhälsomyndighetskarapare restriktioner, uppmärksamma kommunstyrelsen på att kultur- och fritidsnämnden redan nu ser att nämnden under
2021 beräknas få ett intäktsfortfallet till ca 1,1 miljoner.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att uppdra till ordföranden att uppmärksamma kommunstyrelsen på att kulturoch fritidsnämnden redan nu ser att nämnden under 2021 beräknas få ett
intäktsfortfallet till ca 1,1 miljoner.

__________
Exp till: Ordförande
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

15 ()

KFN § 133
Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande i arbetsutskottet t o m 31
december 2022 Dnr 217/20
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Lennart Andersson (S) från sitt
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Jenny Hödefors (S) som ledamot tillika vice ordförande i arbetsutskottet
till och med den 31 december 2022.

________
Exp till:

Justerandes signatur

Jenny Hödefors
Löneenheten
Nämndkansliet
Kultur- och fritidsnämnden, sekr

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

16 ()

KFN § 134
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a

Dnr 217/20

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie föreningsstämma 2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022 utse:

Ledamot

Ersättare

Mikael Andersson (S)

Kristina Nylander (V)

_____
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Sporthallen ek förening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-12-17

Sida

17 ()

KFN § 135
Val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i Stiftelsen Trångfors smedja 2021 Dnr 217/20
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2021 utse:
Ledamot/Ordförande

Ersättare

Owe Nilsson (S)

Bertil Bredin (M)

__________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Trångfors smedja (Emma Rydell)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

2020-12-17

18 ()

KFN § 136
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-17
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-17
- arbetsutskottets protokoll 2020-12-03

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

