
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-20 1 () 

Plats och tid Samlingslokalen, Kommunhuset, klockan 14.50 – 16.05 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Mikael Andersson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Bertil Bredin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmsson (C), Owe Nilsson (S), Anita Westin Brodd (M), 

Inger Thuresson (KD), Ewa Björklind (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, 
kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, processledare Emma Rydell § 101 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 november 2019 klockan 08.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 101-112 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kristina Nylander (V) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 101-112 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-20 
  
Anslaget uppsättes 2019-10-22                      Anslaget nedtages 2019-12-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 101 
 
Information från förvaltningen    Dnr 94/18 
 
Processledare Emma Rydell informerar kring sommarlovsaktiviteterna som 
genomförts under året.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 102 
 
Godkännande av Somaliska föreningen Hada Iyo Dan i Hallstahammar 
som bidragsberättigad i Hallstahammars kommun    Dnr 187/19 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2019 att 
Somaliska föreningen Hada Iyo Dan i Hallstahammar bildades i juni 2019.  
Man har en styrelse och stadgar som har antagits. Föreningen är en rent lokal 
förening i Hallstahammar och har inte sökt medlemskap i något riksförbund.  
 
Föreningen har ca 115 st medlemmar varav ca 45 st är barn- och ungdomar i 
åldern 6-20 år. 
 
Föreningens syfte och målsättning framgår av stadgarna § 2 Ändamål. Där står 
att föreningen har till ändamål att genom ideella insatser olika projekt, aktivitet 
och insamling hjälpa svenska folk här i Sverige samtidigt humanitär hjälp och 
bistånd åt nödlidande folk i Somalia. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att föreningen inte godkänns som 
bidragsberättigad barn- och ungdomsförening då bidragsmedel från kommunen 
inte kan gå till bistånd i andra länder. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 74. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att inte godkänna Somaliska föreningen Hada Iyo Dan i Hallstahammar som 
bidragsberättigad barn- och ungdomsförening. 
 
_____ 
Exp till: Somaliska föreningen Hada Iyo Dan 
              Enhetschef  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 103 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med 
den 1 januari 2020    Dnr 186/19 
 
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 19 februari 2018 § 
2. 
 
Förslag till nya regler har upprättats. Av förslaget framgår bland annat att det 
reducerade lokalkostnadsbidraget sänks från 40 % till 30 %, vissa timpriser för 
vuxna i idrottshallar/gymnastiksalar ökar med 20 kronor/timme och simhallar. 
Trollebo IP och ishallen (issäsong) ökar med 50 kronor/timme.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 75. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 2 fastställa regler för 
bidrag till föreningar fr o m den 1 januari 2020, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-20 5 () 
 

  
 
 
KFN § 104 
 
Behov av detaljplan för Skantzenområdet   Dnr 178/19 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen vill i gemen-
sam skrivelse den 10 oktober 2019 uppmärksamma bygg- och miljönämnden 
respektive kultur och fritidsnämnden behovet av en detaljplan för Skantzen-
området. Av skrivelsen framgår att bygg- och miljöförvaltningen har, under 
tiden för det av länsstyrelsen initierade projektet om ”Tillsyn av strandskyddet” 
som startade hösten 2018, uppmärksammat svårigheter när det gäller strand-
skyddsdispens och utvecklingen av området runt Skantzenområdet och området 
som Skantzö Bad och Camping förfogar över.  
 
Enligt nuvarande detaljplan är inte strandskyddet upphävt vilket gör att all 
verksamhet såsom uppförande av byggnad, anläggande av någon form av an-
läggning (tex. äventyrsminigolfbana), nedtagande av större träd etc. behöver 
söka strandskyddsdispens hos bygg- och miljönämnden. Varje ansökan är be-
lagd med avgift samt att länsstyrelsen överprövar bygg- och miljönämndens 
beslut. Detta kan vara ett hinder för utvecklingen av området då dispensproces-
sen kan upplevas ta tid. Det finns även åretruntboende på campingen. Flera av 
de boende på campingen vet troligtvis inte att dispensen behöver sökas så fort 
man vill göra en åtgärd.  
 
För att underlätta inför framtiden skulle framtagande av områdesbestämmelser 
eller ny detaljplan behöva upprättas. Då skulle bland annat krav på strandskyd-
det kunna tas bort och utvecklingen av området förenklas. Campingen planera-
rar också på att satsa mer på året-runt camping. Detta visar på att riktlinjer och 
bestämmelser skulle kunna underlätta för framtida bedömningar och handlägg-
ning för bygg- och miljöförvaltningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 76. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att en detaljplan upprättas för Skantzenom-
rådet. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 105 
 
Kultur- och fritidsnämndens mål 2020 - 2023    Dnr 188/19 
 
Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta 
för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Ett förslag till mål för kultur- 
och fritidsnämnden 2020 – 2023 har arbetats fram. 
 
Av förslaget framgår att nämnden aktivt ska arbeta för:  
 

1. Ha lockande kultur, natur och idrottsupplevelser för alla 
2. Gynna barn- och ungdomsverksamheten 
3. Ha ett levande kulturhus 
4. Samverka för ökad turism 

 
Arbetsutskottet beslutade den 11 november 2019 § 77 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att det av majoriteten (S, C och L) upprättade förslag 
till mål ska antas, enlig en till ärendet hörande bilaga. Kristina Nylander (V) 
och Claes Gustavsson (SD) instämmer i Lostelius yrkande. 
 
Bertil Bredin (M) stödjer ovan nämnda punkterna 1-4 och i övrigt yrkar han att 
moderaternas och kristdemokratrenas förslag till mål ska antas, enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Hanna Lostelius (C) yrkande och avslag på Bertil Bredins (M) 
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att anta kultur- och fritidsnämndens mål 2020-2023, enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M). 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
  Reglementspärmen 
   
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 106 
 
Mål och budget 2020-2022 för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 46/19   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 72 att bland annat fastställa 
planeringsramarna, definitiva för år 2020 och plan för åren 2021-2022 och 
anmodade kommunens nämnder att i enlighet med kommunstyrelsens plane-
ringsramar senast i oktober inkomma till kommunstyrelsen med förslag till Mål 
och budget för 2020-2022 med särskild inriktning på 2020. På kommunfull-
mäktiges sammanträde den 30 september 2019 informerade ordföranden om att 
budgeten för 2020 kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde i 
december. 
 
I kommunfullmäktiges beslut från 17 juni 2019 § 72 framgår att kultur- och fri-
tidsnämnden får en ramökning med 1 440 tkr den kommande treårsperioden 
varav 2,2 % är årlig kompensation för löneökningar. För 2020 ökas ramen med 
540 tkr, 2021 450 tkr och 2022 450 tkr. I budgetdokumentet framgår nämndens 
behov och utmaningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 78. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2020-2022 utifrån 
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 107 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2030 för Mälardalens brand- 
och räddningsförbund – för yttrande   Dnr 179/19 
 
Mälardalens brand- och räddningsförbund har översänt förslag till handlings-
program för räddningstjänst 2020-2023 till Hallstahammars kommun för ytt-
rande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fri-
tidsnämnden. 
 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § är varje kommun skyl-
dig att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst avses i 
lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid 
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador 
på människor, egendom eller miljön. I programmet skall målet för kommunens 
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda 
till räddningsinsatser anges. Målen utgörs av inriktningsmål, övergripande 
effektmål, effektmål samt prestationsmål för styrning av verksamheten utifrån 
ett medborgarperspektiv. I programmet skall också anges vilken förmåga kom-
munen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall 
redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd bered-
skap. 
 
Handlingsprogrammet har för avsikt att träda i kraft fr o m 1 mars 2020 och 
skall ses över minst en gång under mandatperioden i syfte att det skall vara så 
aktuellt som möjligt. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 november 2019 studerat 
förmågan att göra en insatser enligt bilaga 2 har förvaltningschefen funnit 
följande områden med lägre insatsförmåga än önskat läge: 

• I Kolbäck är räddningstjänsten förmågan nedsatt för att kunna utföra 
livräddande insats med rökdykare vid villa och lägenhetsbrand. Arbete 
med rökdykare kan i dagsläget bara utföras efter att förstärkning av 
annan FE/FIP anslutit. Detta medför en ökad risk för alvarligare skador 
och konsekvenser i samband med brand i Stationshuset där kommunen 
bedriver fritidsgårdsverksamhet. 

• För nödställd person i sjö eller vattendrag saknar räddningstjänsten för-
måga i Hallstahammars kommun att med hjälp av dykarrobot snabbt 
kunna lokalisera person under ytan för nödställd. Detta kan medföra 
ökad risk för allvarligare konsekvenser för nödställd vid Sotenäsbadet i 
Borgåsund på grund av denna resursbrist. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 79. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 107 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar   
 
att som sitt yttrande uttala att de av förvaltningen framförda synpunkter ska 
beaktas, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Kultur- och fritidschef   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-20 10 () 
 

  
 
 
KFN § 108 
 
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden och arbetsutskottet 
2020    Dnr   190/19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 80. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
under år 2020: den 29/1, 19/2, 25/3, 29/4, 20/5, 17/6, 26/8, 30/9, 21/10, 25/11 
och den 17/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 109 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 
september 2019   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 beslutar 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 föreningens ekonomi. Till detta 
bifogas balansräkning, en jämförelse utfall mot budget innevarande månad och 
ackumulerat för perioden samt en kassaflödesrapport. 
 
Kommunstyrelsen beslutad den 16 september 2019 § 78 att kultur- och fritids-
nämnden till nästkommande redovisning även redovisar ridklubbens hand-
lingsplan och budget. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 13 november 2019 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 81. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen, samt  
 
att Hallsta Ridklubb årligen senast i oktober/november inkommer till kultur- 
och fritidsnämnden inkommer med föreningens budget för nästkommande år. 
 
 
__________ 
Exp till: Hallsta Ridklubb   
              Kommunstyrelsen 
  Kultur- och fritidschef  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 110 
 
Hallsta Hockey – återbetalning av hyresskuld    Dnr 11/17 
 
Hallsta Hockey ansökte under våren 2016 om uppskov att betala hyran för 
perioden januari-mars 2016 till den 1 oktober. Skulden uppgick då till 51 620 
kronor. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2016 § 20 att bevilja 
anstånd till den 1 oktober 2016. Därefter anhåller hockeyklubben om ytterligare 
anstånd med skulden till den 1 januari 2017. Nämnden beviljar nu anstånd till 
den 30 oktober 2016.  
 
Därefter beviljades Hallstahammars Hockeyklubb den 26 oktober 2016 § 51 
anstånd att betala hyran till den 1 januari 2017 samt att under förutsättning av 
att hockeyklubben betalar ordinarie hyresavier, bevilja Hallstahammars 
Hockeyklubb att betala av hyresskulden om 51 260 kronor under perioden 
januari-maj 2017 med ett belopp om 10 252 kronor per månad. 
 
I februari 2017 beslutar nämnden att upphäva sitt beslut den 26 oktober 2016 § 
51, samt att, under förutsättning av att kommunen fick tillfälle att följa före-
ningens ekonomi, bevilja hockeyklubben anstånd att betala hyran för perio-
derna januari-mars 2016, november-december 2016 och januari-mars 2017 t o 
m den 30 september 2017, om sammanlagt 181 332 kronor och att hockey-
klubben kvartalsvis under 2017 redovisar till arbetsutskottet föreningens lik-
viditet. 
 
Återigen ansöker hockeyklubben om anstånd med att betala hyran men att man 
kan betala 1 000 kronor/månad för november, december, januari, februari och 
mars för säsongen. Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 oktober 2017 § 
61 att hockeyklubben ska betala av sin skuld som då var 113 932 kronor. 
Beslutet innebär att klubben ska göra avbetalningar per månad enligt en fast av-
betalningsplan och kommunen avstår att debitera ränta och upplupna kostnader. 
Därefter beslutar kultur- och fritidsnämnden den 28 mars 2018 § 31 att god-
känna en ny överenskommelse med hockeyklubben som innebära att en ny av-
betalningsplan upprättats som innebär att varje avbetald krona som klubben gör 
motsavaras av en lika stor nedskrivning av hyresskulden från kommunen. 
Överenskommelsen upphör med omedelbar verkan vid utebliven betalning och 
nämndens beslut 24 oktober 2017 gäller. 
 
Då hockeyklubben ännu inte börjat betala av skulden som nu uppgår till 
110 532 kronor bjöds de in till arbetsutskottets sammanträde i augusti 2019 för 
en dialog kring hyresskulden. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 110 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därefter den 25 september 2019 § 85 att 
Hallsta Hockeyklubb senast den 7 november 2019 ska komma in med en skrift-
lig redogörelse till kultur- och fritidsnämnden i vilken ska framgå varför de inte 
har börjat betala av hyresskulden på 110 532 kronor enligt nämndens tidigare 
beslut och hur de avser att förbättra sin ekonomi så att återbetalning av hyre-
sskulden kan ske framöver, samt att hockeyklubben kvartalsvis ska inkomma 
till nämnden med en skriftlig ekonomisk redovisning i vilken det ska framgå 
hur de kan få en ekonomi i balans på lång och på kort sikt. 
 
Hallsta Hockey har inte inkommit till nämnden med någon redogörelse varför 
de inte har börjat betala av hyresskulden på 110 532 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 82. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att Hallsta Hockey ska betala av sin hyresskuld på 110 532 kronor i enlighet 
med nämndens tidigare beslut den 24 oktober 2017 § 61 vilket innebär att 
klubben ska göra avbetalningar per månad enligt en fast avbetalningsplan och 
kommunen avstår att debitera ränta och upplupna kostnader.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Hallsta Hockey 
  Kultur- och fritidschef  
              Controller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 111 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-20 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-20 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 11 november 2019 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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