
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-28 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)  
 Mikael Andersson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmson (C), Hayfaa Dabbagh (S), Ewa Björklind (SD), 

sekreterare Carina Iwemyr.  
Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Mikael Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 september 2019 klockan 13.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 65 - 75 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Mikael Andersson (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 65 - 75 
  
Sammanträdesdatum 2019-08-28 
  
Anslaget uppsättes 2019–09-02                      Anslaget nedtages 2019-09-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 65 
 
Information från förvaltningen   Dnr 129/19, 141/19 
 

• Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi 
 

• Redovisning av föreningsbidrag och subventioner 2018      
Enhetschefen redogör för bidrag och subventioner som föreningar och 
organisationer med ungdomsverksamhet under år 2018 erhållit samt en 
förteckning som visar var föreningarna har sina lokaler och anlägg-
ningar.   
 

• Redovisning av bidrag till studieförbunden 2018  
Kultur- och fritidschefen redogör för bidrag som studieförbunden fått 
under år 2018. 

 
Vidare informeras om: 

• Läget på förvaltningen under sommaren 
• Flytten av verksamheten som kommer att ske med anledning av brister i 

fastigheten som måste åtgärdas i Kulturhuset 
• Ny enhetschef för fritidsgårdverksamheten har anställts 
• Skantzö bad och camping – Det har varit en normal sommar, 67 000 in-

släpp på badet och något lägre besökare på campingen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 KFN § 66 
 
Hallsta ridklubbs ekonomiska handlingsplan - på kort och lång sikt  
Dnr 24/19 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Hallsta Ridklubb har sedan år 2016 
en skuld till Hallstahammars kommun på 289 tkr på grund av kvarka. Hallsta 
Ridklubb har fått anstånd med att återbetala bidraget år 2018. Hallstahammars 
kommun har dessutom beviljat ett extra bidrag på 22,5 tkr. Hallsta Ridklubb 
har lämnat ett förslag på en avbetalningsplan på 5 år. Kultur- och fritidsnämn-
den har därför beslutat att bevilja Hallsta Ridklubb att återbetala bidraget om 
311,5 tkr till och med den 31 december 2023. Återbetalning ska ske fyra 
gånger per år med ett fast belopp på 15 575 kronor per tillfälle. Hallsta Rid-
klubb har upprättat en likviditetsbudget för år 2019. Budgeten visar på likvidi-
tetsproblem som orsakats av foderpriskostnader som ökat med 500 tkr jämfört 
med budget 2018. Resultatbudget 2019 visar ett underskott på -215 tkr. Hallsta 
Ridklubb måste hitta en lösning på att få ner kostnaderna och på så sätt få en 
budget i balans.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 februari 2019 § 23 bland annat att 
kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 och den 18 december 
2017 § 154 står fast, d v s något ytterligare ekonomiskt stöd kommer i dags-
läget inte att beviljas och att Hallsta Ridklubb i samråd med Hallstahammars 
kommun anlitar en oberoende konsult/granskare med uppgift att ta fram förslag 
främst på hur klubben kan skära i sina kostnader och om möjligt öka sina in-
täkter varvid förslagen ska utmynna i en handlingsplan som antas av styrelsen 
med beslutade åtgärder för en budget i balans på så väl kort som lång sikt. Vi-
dare beslutades att Hallsta ridklubb senast under maj månad 2019 ska inkomma 
till kultur- och fritidsnämnden med handlingsplanen, vilken ska ha beslutats av 
styrelsen, hur klubben avser att få en budget i balans på kort respektive lång 
sikt.  
 
Vid nämndens sammanträde i maj redogjorde representanter från Hallsta Rid-
klubb för arbetet med att ta fram en handlingsplan och att den skulle förankras i 
styrelsen innan den presenteras för kultur- och fritidsnämnden. Inför arbetsut-
skottets sammanträde i juni saknades handlingsplanen som klart pekar på hur 
klubben avser att få en budget i balans på kort respektive lång sikt. 
 
Inför nämndens sammanträde i juni kallades ridklubben till ett möte med ar-
betsutskottet för att ha dialog kring upprättande av en handlingsplan. En hand-
lingsplan upprättades av arbetsutskottet som ridklubben ska använda för att re-
dovisa hur de ska få en budget i balans.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 66  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därefter den 19 juni 2019 § 59 att Hallsta 
ridklubb senast den 1 augusti ska inkomma med handlingsplan på kort och lång 
sikt för att få en budget i balans vilken ska ha beslutats av styrelsen, att rid-
klubben särskilt i handlingsplanen ska redovisa vilka åtgärder som vidtas uti-
från den oberoende granskarens rapport, att ridklubben särskilt redovisar flera 
förslag på åtgärder som ridklubben kommer att vidta på kort sikt för att höja 
likviditeten under 2019, samt att fr o m augusti ska den månadsvisa ekono-
miska redovisningen till nämnden även innehålla en skriftlig och ekonomisk 
redovisning av hur åtgärder i handlinsplanen verkställs. 
 
Ridklubben har den 1 augusti 2019 inkommit med en handlingsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 44.  
 
Hanna Lostelius (C) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att 
Hallsta ridklubb årligen inför arbetsutskottens sammanträden i februari och 
september ska inkomma med en uppföljning och reviderad handlingsplan. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till dels arbetsutskottets förslag dels Hanna Lostelius (C) tilläggsyrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att Hallsta ridklubb årligen inför arbetsutskottens sammanträden i februari och 
september ska inkomma med en uppföljning och reviderad handlingsplan, samt 
 
att notera handlingsplanen som en anmälan. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
              Hallsta Ridklubb 
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 67 
 
Tidigareläggande av utbetalning av föreningsbidraget till Hallsta Rid-
klubb    Dnr 24/19 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige 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 rapporterar månadsvis till kultur- och fritidsnämnden en 
skriftlig redovisning över föreningens ekonomi. Till detta bifogas resultaträk-
ning, balansräkning samt en jämförelse utfall mot budget innevarande månad 
och ackumulerat för perioden. Från och med mars bifogas också en kassaflö-
desrapport. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 augusti 2019 att det 
vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 20 februari 2109 § 23 be-
slutades att utbetalningen av föreningens bidrag ska följa ridklubbens likvidi-
tetsplan. I den likviditetsplan som fanns vid beslutstillfället skulle likviditets-
brist uppstå i oktober. I ridklubbens senaste likviditetsplan uppstår likviditets-
brist redan i september.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 45. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att den sista utbetalningen av årets föreningsbidrag till Hallsta Ridklubb tidiga-
reläggs till september månad för att ridklubbens ska undvika likviditetsbrist. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
              Hallsta Ridklubb  
              Controller   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 68  
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 
juni 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. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 16 juli 2019 för Hallsta Rid-
klubbs ekonomi. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 46. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Kultur- och fritidschef 
 Controller 
 Hallsta Ridklubb 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-28 7 () 
 

  
 
 
KFN § 69 
 
Bidrag för konsultkostnad för framtagande av handlingsplan för en eko-
nomi i balans – Hallsta Ridklubb    Dnr 125/19 
 
Hallsta Ridklubb har sedan tidigare ett anläggningsbidrag på 630 tkr/år. År 
2018 är anläggningsbidraget utökat till 3 670 tkr/år och ska täcka ökade drift-
kostnader samt räntor och amorteringar för den nya ridanläggningen. Som sä-
kerhet för det kommunala lånet på 4,5 mkr öronmärks 250 tkr/år av anlägg-
ningsbidraget för amortering och ränta på lånet. Hallsta Ridklubb får även ett 
verksamhetsbidrag på 100 tkr/år. 
 
Hallsta Ridklubb har sedan år 2016 en skuld till Hallstahammars kommun på 
289 tkr på grund av kvarka. Hallsta Ridklubb har fått anstånd med att återbe-
tala bidraget år 2018. Hallstahammars kommun har dessutom beviljat ett extra 
bidrag på 22,5 tkr. Hallsta Ridklubb har lämnat ett förslag på en avbetalnings-
plan på 5 år. Kultur- och fritidsnämnden har därför beslutat att bevilja Hallsta 
Ridklubb att återbetala bidraget om 311,5 tkr till och med den 31 december 
2023. Återbetalning ska ske fyra gånger per år med ett fast belopp på 15 575 
kronor per tillfälle. Hallsta Ridklubb har upprättat en likviditetsbudget för år 
2019. Budgeten visar på likviditetsproblem som orsakats av foderpriskostnader 
som ökat med 500 tkr jämfört med budget 2018. Resultatbudget 2019 visar ett 
underskott på -215 tkr. Hallsta Ridklubb måste hitta en lösning på att få ner 
kostnaderna och på så sätt få en budget i balans.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 februari 2019 § 23 bland annat att 
Hallsta Ridklubb i samråd med Hallstahammars kommun anlitar en oberoende 
konsult/granskare med uppgift att ta fram förslag främst på hur klubben kan 
skära i sina kostnader och om möjligt öka sina intäkter varvid förslagen ska ut-
mynna i en handlingsplan som antas av styrelsen med beslutade åtgärder för en 
budget i balans på så väl kort som lång sikt, samt att innan uppdraget påbörjas 
ska ordföranden i kultur- och fritidsnämnden i samråd med kultur- och fritids-
chefen godkänt den oberoende konsulten/granskaren.  
 
Hallsta Ridklubb anhåller i skrivelse den 19 juni 2019 om bidrag om 23 550 
kronor för att täcka konsultkostnaden. 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 16 augusti 2019 att Hallsta 
Ridklubb ska beviljas medel om 23 500 konor för att täcka konsultkostnaden 
och att kostnaden får rymmas inom föreningsbyråns ram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 47. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 69 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Hallsta ridklubb bidrag om 23 500 kronor för täckande av konsult-
kostanden för upprättande av handlingsplan och att kostnaden härför tas inom 
föreningsbyråns ram. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
              Hallsta Ridklubb  
              Controller   
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 70 
 
Anhållan om informationsskyltar till Thore Skogman museet - Thore 
Skogmans Vänner   Dnr 140/19 
 
Thore Skogmans Vänner framför i skriveles den 12 juli 2019 önskemål om att 
få sätta upp skyltar till Thore Skogman Museum på fyra platser i kommunen. 
De önskar sätta upp skyltarna vid: 
 
Brånstaleden – höger sida före rondellen 
Sörkvarnsvägen – före rondellen på höger sida 
Vid korsningen Skolgatan/Parkgatan 
Skolgatan 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2019 att då öv-
rig museiverksamhet i kommunen är tydligt skyltat bör även detta nya museum 
som invigdes den 3 augusti i år ingå i kommunens skyltprogram. Tekniska 
nämnden bör rekommenderas att besluta att Thore Skogman Museum ska ingå 
som en del i kommunens skyltprogram. Antalet skyltar och dess placering 
överlåts att beslutas av tekniska. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 48. 
 
Kultur- och fritidschefen informerar att kostnaden för skyltarna kommer att 
uppgå till högst 20 000 kronor. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att kost-
naden för skyltarna om högst 20 000 kronor ska finansieras inom allmänkul-
turens budget. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden 
med bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Hanna Lostelius (C) tilläggs-
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att Thore Skogman Museum ska ingå som 
en del i kommunens skyltprogram och att antalet skyltar och dess placering be-
slutas av tekniska nämnden, samt  
 
att kostnaderna för skyltarna om högst 20 000 kronor finansieras inom allmän-
kulturens budget. 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
              Thore Skogmans Vänner  
              Tekniska nämnden  
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 71 
 
Ansökan om bidrag för firandet av bågbrons födelsedag – Brons vänner 
Dnr 132/19 
 
Brons vänner ansöker i skrivelse den 22 juni 2019 om bidrag till fika vid firan-
det av bågbrons födelsedag den 6 oktober 2019 i Hallstahammar. Kostnaden för 
arrangemanget är inte fastställt och man ansöker därför om ett mindre bidrag 
för att bekosta fikat vid arrangemanget.  
 
Brons vänner har sedan några år tillbaka firat bågbrons födelsedag. Datumet för 
födelsedagen är satt till den 10 oktober då firandet för första gången ägde rum. 
Därefter har firandet ägt rum den söndag som inträffat närmst det ursprungliga 
datumet. Firandet har ägt rum mot bakgrunden att bron som ett kulturhistoriskt 
minne bör bevaras och uppmärksammas. Tidigare firanden har Brons vänner 
själva påkostat.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse den 14 augusti 2019 att an-
sökan ska avslås. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 49. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå bågbrons vänners ansökan om bidrag för inköp av fika i samband med 
firandet av bågbrons födelsedag den 6 oktober 2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
              Brons vänner  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 72 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län – för yttrande  
Dnr 99/19 
 
Region Västmanland har översänt Regional utvecklingsstrategi (RUS) Väst-
manlands län för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.  
 
Strategin har tagits fram genom en bred dialog med länets kommuner, företag, 
lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. Försla-
get är på remiss under perioden maj-oktober 2019. 
 
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. I upp-
draget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med länets ak-
törer och samordna insatserna för genomförandet. Arbetet med regional ut-
veckling är till för alla i länet. Den regionala utvecklingsstrategin, är en över-
gripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur vi – Region Västmanland, 
kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildningar, föreningsliv 
och civilsamhället – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla 
vårt län. 
 
Strategin innehåller regionens vision: Ett livskraftigt Västmanland 
Visionen uppnås genom tre målområden: 

• Ett välmående Västmanland 
• Ett tillgängligt Västmanland 
• Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

 
I strategin beskrivs även hur arbetet genomförs genom delmål och prioriterade 
mål. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 augusti 2019 att en 
gemensam större och långsiktig satsning på konst och kultur som vardaglig 
resurs i skolans undervisning bör få positiv påverkan på den regionala utveck-
lingen inte bara på konst- och kulturområdet utan även på flera av delmålen 
som är formulerade i den regionala utvecklingsstrategin för Västmanland.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 21 augusti 2019 § 50 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse ska 
överlämnas som nämndens yttrande. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 72 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande  
 
att som sitt yttrande över Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands 
län överlämna förvaltningens skrivelse den 19 augusti 2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Kultur- och fritidschef  
               
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 73  
 
Västerås stads ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – för 
yttrande   Dnr 122/19 
 
Västerås stad har skickat samrådsremiss angående ortsanalys och utvecklings-
plan för Kvicksund till Hallstahammars kommun för synpunkter. Kommun-
styrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
Syftet med att ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund är bland 
annat att nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för 
fortsatt arbete med detaljplanering, bygglovshantering och andra utvecklings-
frågor av Kvicksund. Det färdiga arbetet ska kunna utgöra inspiration för olika 
utvecklingsprojekt med olika projektägare. Genom dialog med kvicksundsbor, 
organisationer och näringsliv ska engagemanget och intresset för ortens ut-
veckling öka. Ortsanalysen och utvecklingsplanen ska bidra till en positiv ut-
veckling av Kvicksund som är till nytta för både invånarna och verksamheterna 
på orten. Arbetet bidrar även till en positiv utveckling för kommunerna och 
samarbetet kommunerna emellan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 16 augusti 2019 att man inte 
har något att erinra mot förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 51. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till Västerås stads orts-
analys och utvecklingsplan för Kvicksund. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
              Kommunstyrelsen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-28 14 () 
 

  
 
 
KFN § 74 
 
Öppettider för biblioteksverksamheten, fritidsgårdsverksamheten och 
Kulturhuset t o m den 31 januari 2020    Dnr 142/19 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 15 augusti 2019 att tekniska för-
valtningen kommer under perioden 16 september – 21 december 2019 att ge-
nomföra renoveringsarbete i hela kulturhuset. Med anledning av detta kommer 
kulturhusets samtliga verksamheter att utlokaliseras till andra lokaler. För bib-
lioteksverksamheten innebär det bl.a. att Stationshuset och Folkets Hus (lokal: 
Forum) kommer att vara basen för verksamheten. Det innebär även ändrade 
öppethållandetider under renoveringstiden  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 52. 
 
Kultur- och fritidschefen har inkommit med ytterligare skrivelse där det fram-
går att även fritidsgårdsverksamheten kommer att ha ändrade öppettider under 
renoveringstiden. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att fritidsverksamheten ska ha följande öppettider 
under renoveringstiden måndag till torsdag klockan 14.00-21.00, fredagar 
klockan 14.00-24.00, samt att perioden för ändrade öppettider för de verksam-
heter som håller öppet ska vara 1 september 2019 till 31 januari 2020. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden i 
enlighet med dels Hanna Lostelius (C) tilläggs- och ändringsyrkande, dels 
arbetsutskottets förslag i övrigt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 
 
att fastställa följande ordinarie öppethållande för biblioteksverksamheten, fri-
tidsgårdsverksamheten och Naturfotografiska i Kulturhuset, Hallstahammar och 
biblioteksfilialen i Kolbäck under perioden 1 september till 31 januari 2020:  
 

• Biblioteksverksamheten i Hallstahammar, Folkets Hus, Forums 
foajé 
Måndag. Onsdag, Torsdag, Fredag 10.00-17.00 
Tisdag 10.00-18.00 
Lördag: Stängt 
 

• Biblioteksfilialen i Kolbäck 
Måndag 10.00-13.00 (bemannat), 15.00-21.00 
Tisdag 15.00-21.00 
Onsdag 14.00-17.00 (bemannat), 17.00-21.00 
Torsdag 15.00-21.00 
Fredag 15.00 – 21.00  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-28 15 () 
 

 
 
 

Forts KFN § 74 
 

• Fritidsgårdsverksamhet, Stationshuset i Kolbäck 
(Fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset integreras med verkssamheten 

 i Stationshuset under Kulturhusets renoveringstid) 
Måndag – Torsdag 14.00-21.00 
Fredag 14.00-24.00 
 

• Naturfotografiska med butik 
Stängt 

att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för dels Kulturhuset och 
biblioteket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 
oktober 2016 § 55, dels fritidsgårdsverksamheten i enlighet med kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 20 februari 2019 § 21. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
 Samtliga enhetschefer 
               
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-08-28 16 () 
 

  
 
 
KFN § 75 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-28 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-28 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 21 augusti 2019 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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