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Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.15
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Hanna Lostelius (C) ordf
Reinder Nispeling (L)
Hayfaa Dabbagh (S)
Mikael Andersson (S) ej § 22
Bertil Bredin (M)
Inger Thuresson (KD)
Ewa Björklind (SD)

Övriga deltagande

Sekreterare Carina Iwemyr

Närvarorätt

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

Utses att justera

Reinder Nispeling (L)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 31 mars 2020 klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………………………

20-28
8

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Reinder Nispeling (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 20-28

Sammanträdesdatum

2020-03-25
2020-03-31

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2020-04-22
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KFN § 20
Information från förvaltningen

Dnr 16/20

• Redovisning från Hallsta Ridklubb

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 21
Detaljplan för Kv. Växthuset, Dp. 229 – för samråd

Dnr 40/20

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kvarteret Växthuset
till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. Planförslaget är ute på
samråd under tiden 16 mars 2020 till 12 april 2020.
Hallstahammars kommun har de senaste åren haft ett underskott på småhustomter i kommunens tomtkö. Valstalund, som idag består av jordbruksmark,
bedöms i kommunens översiktsplan ha en god utvecklingspotential och vara
lämpligt för bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar
för ett bostadsområde av småhusbebyggelse med tillhörande gatustruktur.
Planförslaget innebär bland annat att:
• Byggrätter skapas för småhusbebyggelse
• Befintlig gata väster om planområdet breddas samt förlängs runt nya
bostadsområdet
• Befintligt dike bevaras för dagvattenhantering
Föreslagen detaljplan innebär att fler småhustomter kan skapas i ett attraktivt
läge i Hallstahammar med goda rekreationsmöjligheter i planområdets närhet
och förslaget anses därmed att medför en lämplig markanvändning.
Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2020 att större
delen av planområdet består av jordbruksmark. I planområdets södra del finns
en trädbevuxen höjd bestående av asp, björk och sly. Öster om planområdet
finns skog som i brynkanten består av blandskog och som längre inåt grannfastigheten Snevringe Häradsallmänning S:2, mestadels består av barrskog. Det
finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar påträffas
i samband med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till
Länsstyrelsen. Planområdet påverkas inte av några riksintressen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 20.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att invända mot förslag till detaljplan
för Kv. Växthuset, Dp. 229.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 22
Ändrad säkerhet samt förlängd återbetalningstid för kommuns lån för
Sporthallens energieffektiviseringar Dnr 30/20
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 § 102 att erbjuda Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening ett kommunalt lån om 5 700 000
kronor med en löptid om 25 år och en räntesats motsvarande kommunens upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35% för att finansiera energiåtgärder, samt
att för lånet skall föreningen överlämna pantbrev i fastigheten.
Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening anhåller i skrivelse den 14
februari 2020 om att annan säkerhet än pantbrev kan godtas som säkerhet för
lånet. Styrelsen i Sporthallen föreslår istället för att få en bättre ekonomi
följande:
• Att i stället för pantbrev i fastigheten (som kostar 100 00 kr att upprätta)
att kommunen istället har rätt att innehålla del av anläggningsstödet upp
till pantbrevkostnaden.
• Att förlänga återbetalningstiden på lånet från 20 till 25 år
• Att det kommunala årliga bidraget indexeras
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 mars 2020 bland annat att
Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening erhåller årligen ett verksamhetsbidrag på 1 435 tkr från kultur- och fritidsnämnden. Dessutom hyr kulturoch fritidsnämnden sim- och idrottshall vilket ger föreningen en årlig intäkt på
cirka 465 tkr.
Förvaltningen föreslår att fullmäktiges krav på pantbrev behålls som säkerhet
för det kommunala lånet på 5,7 mkr. Då förening har ett utsatt ekonomiskt läge
föreslås att Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening beviljas ett lån på
100 tkr motsvarande kostnaden för pantbrevet. Återbetalning av lånet på 100
tkr föreslås amorteras under en femårsperiod genom att 20 tkr per år innehålls
av verksamhetsbidraget. I nuläget föreslås lånet på 100 tkr tas ur kultur- och
fritidsnämndens ram 2020.
Det finns i dagsläget inget utrymme i nämndens budget att indexera det årliga
bidraget för allmänna lokaler till Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 22.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening erbjuds kommunalt lån
om 100 000 kronor med en löptid om 5 år till en räntesats som motsvarar kommunens upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35 %,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 22
att lånet på 100 000 kronor finansers med medel ur kultur- och fritisnämndens
budgetram för 2020, samt
att den årliga avbetalningen om 20 000 kronor samt ränta faktureras kvartalsvis.
Vidare beslutar kultur- och fritisnämnden
att inte medge årlig indexering av bidraget för allmänna lokaler till Sporthallen
i Hallstahammar ekonomisk förening.

__________
Exp till: Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening
Kultur- och fritischefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 23
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m
december 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 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 21 februari 2020 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi till december 2019.
Nämnden konstaterar att Hallsta Ridklubb har gjort ett bra jobb för att få sin
ekonomi i balans.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 23
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 24
Framtida utvecklingsalternativ för pråmen Albert – förslag om
försäljning Dnr 178/18
Pråmen m/f Albert byggdes som ett arbetsmarknadsprojekt på 90-talet och är
den enda kopian av de pråmar som en gång i tiden trafikerade kanalen för att
transportera gods. Fartyget trafikerade under ca 10 år Mälaren, Stockholm och
Strömsholms kanal med turer och när Kanalhistoriska föreningen inte längre
hade ideella som kunde medverka till att både Albert och s/s REX drift med
underhåll och trafik, lyftes Albert upp på land. Albert har sedan dess blivit
liggande sedan torrsättningen och på grund av bl a bristfällig täckning fick fartyget en hel del renoveringsbehov. Hallstahammars kommun är den enda kommun i Sverige som kan visa hur kanalfrakten gick till under ca 100 år genom
REX och Albert. Tack vare stöd från Leader Mälardalen och Jordbruksverket
kunde under perioden hösten 2016 – sommaren 2018 genomföras ett socialt
arbetsmarknadspolitiskt samverkansprojekt mellan Hallstahammars kommun,
kommunens LSS-verksamhet, Strömsholms Kanal AB, FUB i Västmanland
och Strömsholms kanals historiska förening.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2018 § 78 att projektet
gällande pråmen Albert fr o m den 1 november 2018 ska hållas vilande. Kulturoch fritidschefen fick i uppdrag att utreda att antal utvecklingsalternativ för
pråmen Albert. Underlaget ska utgöra en grund för beslut angående pråmens
framtid. I skrivelse den 16 mars 2020 är de olika utvecklingsalternativen kortfattat beskrivna. De olika alternativen är; Försäljning av pråmen Albert i
befintligt skick; Fartyget färdigrenoveras av kommunen för att sedan tas i trafik
igen för att stärka upplevelsenäringen i regionen; Fartyget läggs på land för att
bli en scenattraktion vid Skantzenområdet; Albert blir en annorlunda
lekplatsmiljö; Albert monteras ner.
Kultur- och fritidschefen förordar försäljning av pråmen Albert i befintligt
skick där köparen ansvarar för återställande av nuvarande uppställningsplats.
Går det inte att hitta en köpare senast under september 2020 föreslås att pråmen
monteras ner och platsen återställs under senare delen av året.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 24.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att pråmen Albert säljs i befintlig skick.

__________
Exp till: Kultur- och fritidschefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 25
Motion från Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) om att agera
innan pråmen Albert förstörs ytterligare – för yttrande Dnr 198/19
Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Pråmen Albert
är uppallad vid Skantzsjöns norra ända sedan ett antal år tillbaka. Den skulle
revolutionera besöksnäringen längs kanalen men användes i slutänden som ett
arbetsmarknadsprojekt, ett projekt som nu är avslutat. Pråmen förfaller mer och
mer. Att pråmen ska sjösättas och användas för trafik i Strömsholms kanal är
osannolikt. I oktober 2018 slog den nya majoriteten på stora trumman med att
det skulle sluta slösas pengar på Albert och den skulle hitta sin plats i Hallstahammar. Ännu har inte en presenning flyttats, annat än av regn och rusk. Albert
är byggd för att efterlikna de pråmar som en gång trafikerade kanalen, men har
egentligen inget historiskt värde. Moderaterna anser att kommunen en gång för
alla behöver avveckla Albert och att återställa den plats där den nu ligger till ett
mer parkliknande område.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Att Albert utbjuds till försäljning med villkor att köparen borttransporterar
pråmen och de delar som hör till denna
Att om en försäljning inte kan genomföras ska Albert läggas permanent på land
exempelvis som en lekplats för barn.
Att området där Albert förvarats återställs till ett parkliknande område.”
I motionen anförs även att föreslaget bidrar till ökad måluppfyllelse av de
globala målen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 mars 2020 bland annat
att kultur- och fritidsförvaltningen genomför sedan ett antal månader tillbaka
samtal med intressenter inom upplevelsenäringen med avsikt att sälja Albert.
Målsättningen är att sälja Albert i befintligt skick och att köparen färdigställer
pråmen för att sedan ingå som en del av upplevelserna på Strömsholms kanal.
Utvecklingsalternativ att lägga Albert permanent på land för att utgöra ett fundament till en lekplats kräver kostsamma investeringar för att göra platsen
trygg, säker och tillgänglig. Totalkostnaden för flytt till område för lekplats,
tillgänglighet och säkerhetsanpassningar m m bedöms ligga från 1,5 miljoner
kronor och uppåt beroende på val av lösning. I det tillfälliga nu gällande bygglov som är upprättad av bygg- och miljönämnden står det bland annat att läsa
att marken där Albert förvarats ska återställas vilket kultur- och fritidsförvaltningen kommer att genomföra när pråmen väl är avlägsnad från platsen. Dock
finns det inte i dagsläget politiska beslut eller medel för att kunna omvandla
platsen till ett parkliknande område.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2020-03-25

Sida

9 ()

Forts AU § 25
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 25.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående pråmen Albert ska anses vara besvarad med hänvisning
till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 11 mars
2020.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 26
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 30 mars 2020
Dnr 6/20
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 januari 2020 § 5 om ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås att punkten 3.1.1 gällande förhandlingar
enligt MBL § 10 läggs till i delegationsordningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 26.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut 29 januari 2020 § 5 och fr o m den 30 mars
2020 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsämnen del 1
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga,
samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kultur- och fritidsnämnden.

_______
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 27
Ansökan om extra medel för utgivande av guidebok – Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen Dnr 24/120
Ekomuseum Bergslagen ansöker nu hos stiftarna om bidrag för att ut en bok
med målen att stärka allmänhetens kunskap om område och dess historka och
väcka intresse för området hos utomstående. Detta för att öka besöksantalet
och för att bidra till identitet och stolthet hos boende i området.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 12 mars 2020 att Ekomuseum Bergslagens guidebok som trycktes under 2015 i två upplagor är snart
slut. Guideboken är en pocketbok som har presenterat besöksmålen i stiftarkommunerna med karta, historiska fakta och bilder. Stiftare och styrelsen önskar nu en bok med annan inriktning än den tidigare. Den nya boken ska istället
beskriva järnhanteringen, industri- och kulturhistorien och området i en
tidsresa från ”the big bang” till nutid och besöksmålen förstärker berättelsen
genom att sättas in, inte efter kommun, utan efter sin plats i den större
historien. Detta nya upplägg tros bli inspirerande, lockande och visuellt
spännande ”kaffebordsbok”. För detta ändamål ansöker ekomuseum om extra
medel hos stiftarna för att finansiera den nya guideboken. För Hallstahammars
kommuns del handlar det om 25 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 27.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att, under förutsättning av att samtliga stiftare medfinansierar med likalydande
belopp, bevilja Ekomuseum Bergslagen bidrag om 25 000 kronor för att delfinansiera den nya guideboken, samt att pengarna här för tas ur Allmänkulturens budgetram.

_________
Exp:
Ekomuseum Bergslagen
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 28
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-25
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-25
- arbetsutskottets protokoll 2020-03-17
Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

