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 Mikael Andersson (S)   
 Owe Nilsson (S)  
 Mikael Bojko (SD)   
 Kristina Nylander (V)   
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Övriga deltagande Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, aktivitets-

samordnare Clara Ivemyr-Strömberg § 73, kulturutvecklare Åsa Lundkvist § 
73. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Eva Wilhelmsson (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2021 klockan 10.00. 
 
Underskrifter   § 73-90 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Jenny Hödefors (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Eva Wilhelmsson (C) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 73-90 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-25 
  
Anslaget uppsättes 2021-08-30 Anslaget nedtages 2021-09-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 73 
 
Information från förvaltningen  m m  Dnr 17/21 
 
Aktivitetssamordnaren och kulturutvecklaren informerar om aktiviter som 
genonförts under sommaren vid dels Skantzenområdet dels aktiviter som 
genonförts av ungdomar som är engagerade i ”Under Balkongen”. 
 
Samtidigt visas film som ungdomarna gjort där de beskriver ”Under 
Balkongens” verksamhet.  
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KFN § 74 
 
Hallstahammars kommun 50 år – genomförande av jubileum under 2021 
Dnr 67/21 
 
Det är i år 50 år sedan kommunsammanslagningen som genomfördes 1971. Det 
var då Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm genom en landsomfattande 
nationell reform blev en kommun. Det borde uppmärksammas på olika sätt och 
kommunstyrelsen har därför den 12 april 2021 beslutat att hemställa hos kultur- 
och fritidsnämnden att anordna jubiléet - Hallstahammars kommun 50 år - un-
der 2021 och att nämnden återkopplar till kommunstyrelsens sammanträde i 
juni hur nämnden avser att anordna jubiléet. Kommunstyrelsen har avsatt 
50 000 kronor för projektet och även utsett en styrgrupp där Owe Nilsson, Hans 
Strandlund, Bertil Bredin, Rolf Hahre och Birgitta Westman ingår. Rolf Hahre 
är utsedd som ordförande.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 april 2021 § 48 att genomföra 
firande av Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 50 år som en kommun un-
der 2021, samt att en återkoppling ska ske till nämndens sammanträde inför 
återkoppling till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 augusti 2021 § 63 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Styrgruppen har inkommit med preliminärt program samt kostnadskalkyl för 
genomförande av jubiléet.  
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 24 augusti 2021 bland annat att 
man tagit del av programförslaget och de beräknade budgetkostnaderna. Vidare 
föreslås att programmet godkänns samt att hemställa hos kommunstyrelsen om 
ytterligare 85 000 kronor för att kunna genomföra jubileet enligt presenterat 
förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att styregruppens förslag till program för att genom-
föra jubileumsprogrammet ska överlämnas till kommunstyrelsen för god-
kännande samt hemställa att kommunstyrelsen avsätter ytterligare 85 000 
kronor för projektet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande  
 
att överlämna styregruppens förslag till program för att genomföra jubileums-
programmet - Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 50 år som en kommun 
till kommunstyrelsen för godkännande, samt  
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Forts KFN § 74 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att avsätta ytterligare 85 000 kronor för 
projektet. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
   Kultur- och fritidschef 
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KFN § 75 
 
Planprogram för Kyrkbyn – för samråd    Dnr 115/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till planprogram för Kyrkbyn till bland 
annat kultur- och fritidsnämnden för samråd.  
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag och riktlinjer som visar 
på Kyrkbyns framtida utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Programmet 
ämnar fungera som vägledande material för kommande detaljplanearbeten i 
Kyrkbyn. Ett annat syfte med planprogrammet är även att bredda kommunens 
beslutsunderlag genom att få in synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, 
boende och andra berörda tidigt i arbetet med utvecklingen av Kyrkbyn som 
kan användas under kommande detaljplanearbeten i Kyrkbyn.  
 
Planförslaget innefattar fastigheterna Kolbäcks Kyrkby 4:17, Kyrkbyåsen 4:3 
och Kyrkbyåsen 4:1. Delar av marken är idag planlagd för allmänt ändamål och 
park medan stora delar av planområdet består av icke planlagd mark. Planför-
slaget innebär att Kyrkbyn utvecklas med bostäder, i form av villor, radhus, 
parhus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt skapar planförslaget möjligheter för 
cirka 160 bostäder, vilka föreslås detaljplaneläggas och byggas ut i etapper. 
Planförslaget möjliggör utöver bostäderna även för en förskola i den västra de-
len av planområdet. Programmet innebär en utveckling av rekreationsområden 
där en park med tillhörande lekplats föreslås utvecklas. Även Kolbäcken före-
slås utvecklas till en dagvattenpark med ett tillhörande promenadstråk. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 10 augusti 
2021. Bland annat anförs att planområdet berörs inte av några riksintressen men 
området angränsar till både Kyrkbyåsen och Kolbäcksån vilka omfattas av riks-
intressen. Kolbäcksån och delar av dess närliggande miljö berörs av riksintresse 
för friluftsliv. Riksintresset berör Strömsholms kanal och är ett kommunöver-
gripande intresse. Avslutningsvis anförs ”Kultur- och fritidsförvaltningen ser 
mycket positivt på att planförslaget för kyrkbyn tar avstamp i kulturmiljön kring 
Kolbäcks kyrka avseende placering av tillkommande byggnader, skala, volym 
och gestaltning. Då området angränsar i närmiljön till Herrevadsplatsen där ett 
betydande slag utspelade sig vid mitten av 1200-talet, vore det önskvärt att 
rekreationsytor, grönområden och lekplatser i och omkring kyrkbyn kunde på 
olika sätta ta tillvara denna unika kulturhistoriska händelse i olika gestaltningar 
för att på det sättet ge möjligheter att ytterligare stärka attraktionsvärdet till 
planområdet och Kolbäck.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 64.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över planprogram för Kyrkbyn uttala att man ställer sig po-
sitiv till förslaget samt överlämna förvaltningens skrivelse den 5 juli 2021. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 76 
 
Samråd gällande tematiskt tillägg, Mark för nya verksamhetsområden, till 
Västerås Översiktsplan, ÖP 2026    Dnr 111/19 
 
Västerås stad har översänt förslag gällande tematiskt tillägg, Mark för nya verk-
samhetsområden, till översiktsplan 2026 till Hallstahammars kommun för ytt-
rande. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fri-
tidsnämnden.  
 
Översiktsplanen i en kommun kan ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett 
allmänt intresse. Ett tematiskt tillägg får samma status som översiktsplanen som 
på så sätt kan hållas uppdaterad. 
 
Syftet med det tematiska tillägget är att visa på nya verksamhetsområden i Väs-
terås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv samt att 
det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya verksamhets-
områden i Västerås. Sju nya områden föreslås som lämpliga för verksamheter 
och industri. Ett av områdena ligger i anslutning till Västjädra trafikplats längs 
E18 och riksväg 56 nära kommungränsen till Hallstahammar. Platsen bedöms 
vara mycket bra för att etablera verksamheter på, med ett bra transport- och 
skyltläge och inget behov av utbyggnad av väginfrastruktur. På sikt bör möjlig-
heten att anordna gång- och cykelväg till Dingtuna utredas. Verksamhetsetable-
ring på platsen bedöms kunna stärka både lokal och regional arbetsmarknad 
med anledning av närhet till Hallstahammar och Kvicksund. Övriga områden är 
Sätra västra (nära det planerade nya bostadsområdet Sätra), Skästa (något längre 
norrut i direkt anslutning till Rv 66), Tunbytorp-Hökåsen (i direkt anslutning till 
Gryta avfallsanläggning), avfart Irsta etapp 2 (i direkt anslutning till det redan 
planerade verksamhetsområdet vid avfart Irsta) samt trafikplats Östanbro (i 
direkt anslutning till E18). 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den augusti 12 augusti 2021 att 
man inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- 
och fritidsnämndens uppdragsområde. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 65.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

att uttala att man inget har att erinra till tematiskt tillägg till Västerås Översikts-
plan, ÖP 2026. 
 
 
__________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 77 
 
Granskning av grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter – för 
yttrande     Dnr 155/19 
 
Västerås stad har översänt samråd gällande grönstrukturplan för Västerås tätort 
och serviceorter för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen 
har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.  
 
Västerås stad, som har ansvaret för den fysiska planeringen, står som så många 
andra kommuner, inför ett dilemma. Befolkningsökningen och näringslivets ut-
veckling gör att staden måste öka tillgången på bostäder och verksamhetsloka-
ler. Detta kan ske genom ianspråktagande av mark i stadens utkanter, genom 
komplettering av befintlig bebyggelse eller omvandling av redan bebyggda om-
råden. Oavsett vilket alternativ som väljs får det konsekvenser för naturen.  
 
En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 
ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 
som för ekologiska funktioner. Syfte med att ta fram en ny grönstrukturplan för 
Västerås stad och serviceorterna är att säkerställa att dagens och framtidens in-
vånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga 
ekosystem. Grönstrukturplanen omfattar hela kommunen, men har fokus på 
tätorten och serviceorterna.  
 
I grönstrukturplanen anges sex övergripande mål. Bland annat ska; parker och 
grönområden säkerställas för att tillgodose västeråsarnas behov av rekreation 
och friluftsliv; Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt 
frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna; grönområden och vatten som 
bidrar till stadens identitet och karaktär eller är bärare av kulturhistoriska värden 
ska säkerställas och vidareutvecklas; samt att det ska finnas sammanhängande 
stråk för rekreation och funktionella spridningsvägar för växt- och djurliv kopp-
lat till Mälaren och omgivande landskap. 
 
I samrådsskedet beslutade kultur- och fritidsnämnden den 23 oktober 2019 § 96 
att man inte hade något att erinra mot förslaget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 12 augusti 2021 att man gått 
igenom dokumenten som gäller för aktuell granskning av Grön strukturplan för 
Västerås stad och inte funnit något som föranleder något yttrande från nämnden.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 66.  
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Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inget har att erinra till förslaget till grönstrukturplan för Väs-
terås tätort och serviceorter. 
 
 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef  
                 Kommunstyrelsen 
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KFN § 78 
 
Lokal utvecklingsstrategi Leaders Mälardalen - för yttrande till kommun-
styrelsen     Dnr 140/21 
 
Leader Mälardalen arbetar just nu med att ta fram en utvecklingsstrategi för det 
nya leaderområde i kommande verksamhetsperiod 2023–2027. Leaderområdet 
kommer att bestå av södra Fellingsbrobygden i Lindesbergs kommun, samt 
kommunerna Arboga, Kungsör, Köping, Hallstahammar, Västerås (utom tätor-
ten Västerås), Enköping (utom tätorten Enköping), Håbo och Upplands-Bro. 
Underlaget som nu skickas ut på remiss innehåller förslag till vision, mål och 
insatsområden. Målsättning är att hela utvecklingsstrategin för leaderområdet 
ska vara färdig senast 15 oktober 2021.  
 
Vision för verksamhetsperiod 2023-2027 för Leader Mälardalens är: Ett väl-
mående och hållbart leaderområde med god livskvalitet, skapat genom sam-
verkan och lokalt engagemang. 
 
Utifrån leaderområdets behov och i samordning med övriga planer som är vik-
tiga för områdets utveckling har tre mål identifierats att arbeta mot: Attraktivare 
och smartare bygder, Ökad delaktighet och Stärkt entreprenörskap. Man har 
även identifierat tre insatsområden som utvecklingsinsatserna ska ske inom: 
Attraktiva och smarta bygder, Delaktighet och Entreprenörskap, 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2021 bland an-
nat att förslaget på vision och målformuleringar till utvecklingsstrategi är väl 
valda. Målen anser förvaltningen ger goda förutsättningar för bland annat 
näringsliv, föreningsliv och civilsamhället att kunna genomföra projekt som kan 
bidra till hållbar utveckling, ökad sysselsättning, stärkt kreativ förmåga och ökat 
engagemang för samhällsutvecklingen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 67.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
  
att uttala att man ställer sig positiv till förslaget till Lokal Utvecklingsstrategi 
för Leader Mälardalens verksamhetsperiod 2023–2027. 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 79 
 
Regional idrottsplan Västmanland 2022–2030 - för yttrande    Dnr 99/21 
 
Region Västmanland har översänt förslag till regional idrottsplan för Västman-
lands län. Planen har tagits fram genom dialog med företrädare för länets kom-
muner, regionen och idrottsrörelsen. Planen bygger på den regionala utveck-
lingsstrategins målområden. Regionen vill särskilt ha synpunkter på följande 
områden: Beskriver planen de utmaningar som idrottsrörelsen står inför, Är de 
”önskade läget 2030” och målsättningarna relevanta och om struktur, omfång 
och språk är förståeligt och lättillgängligt. Yttrande ska ha in kommit till 
Region Västmanland senast den 31 augusti 2021  
 
Den regionala idrottsplanen är en övergripande och långsiktig plan som syftar 
till att ge stöd och vägledning för Region Västmanlands arbete med idrottsverk-
samhet. Planen ska även vara en stöttepelare för kommunernas arbete med 
idrott samt skapa samverkan mellan de olika kommunerna i länet gällande 
idrott. Slutligen ska regionens arbete med idrottsverksamheten ses som en 
naturlig del av regionens folkhälsoarbete. 
 
Av förslaget framgår att det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela be-
folkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Utöver 
det övergripande målet innefattar folkhälsopolitiken åtta målområden: 
 
1. Det tidiga livets villkor  
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning  
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö  
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter  
5. Boende och närmiljö  
6. Levnadsvanor  
7. Kontroll, inflytande och delaktighet  
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2021 bland 
annat att förslaget till regional idrottsplan följer Riksidrottsförbundets definition 
av idrott. Den regionala idrottsplanen har arbetats fram i nära samverkan med 
idrottsrörelsen och grundar sig bland annat i Riksidrottsförbundets långsiktiga 
verksamhetsinriktning med antagna mål mot 2025. Idrotten fyra strategiskt vik-
tiga områden med övergripande målformuleringar för 2025 enligt följande: 
Livslångt idrottande; Idrottens värdegrund är vår styrka, Idrott i förening; Idrot-
ten gör Sverige starkare. Av förslaget framgår även sju utvecklingsområden och 
ett önskat läge 2030 för vart och ett av områdena. 
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Förvaltningen anser att förslaget är väl utarbetad med tydliga fokus- och mål-
områden. I underlaget beskrivs bland annat den viktiga roll som idrotten har för 
att motverka missbruk av alkohol, dopning, narkotika, tobak och spel. Dock 
saknas en tydlig målsättning och beskrivning i idrottsplanen hur idrotten kan 
stärka sin roll som samverkansaktör för att i ett tidigt skede fånga upp och 
hjälpa till med olika insatser för att motverka negativ utveckling hos individer. 
Att bidra till att ge idrotten större ekonomiska och praktiska möjligheter att 
långsiktigt kunna samverka med polis, socialtjänst, skola och fritidsverksamhet 
kan få en avgörande betydelse i att bryta den negativa utveckling vi ser i sam-
hället idag när det gäller exempelvis barn- och ungdomskriminalitet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 68.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över förslaget till regional idrottsplan för Västmanlands län 
uttala att skrivningen i planen kompletteras med hur idrotten kan stärka sitt 
arbete med barn och unga som kan komma/lever i riskmiljöer med tidiga insat-
ser för att dessa individer ska få en ökad möjlighet att känna trygghet och 
möjlighet till positiv utveckling, samt att i övrigt ställa sig positiv till förslaget 
till regional idrottsplan för Västmanlands län. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Region Västmanland 
           Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 80 
 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling – för samråd  Dnr 144/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat strategi och ramverk för hållbar utveckling till 
bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. 
 
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det 
innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjlighet att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar oss och 
ställer krav på oss att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en agenda 
för hela samhället. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Hallsta-
hammars kommun gör redan nu mycket för att ta ansvar för den långsiktiga 
hållbarheten i kommunen och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030, men det finns 
behov av att öka samordningen av arbetet, stärka förutsättningarna till samver-
kan över förvaltningsgränserna och utveckla en samlad uppföljning och analys 
av hållbarhetsarbetet. Denna strategi och tillhörande ramverk för hållbar ut-
veckling beskriver vilken förflyttning vi strävar efter att göra i vårt arbete och 
hur vi ska arbeta och samverka kring hållbarhetsfrågorna framöver. 
 
Den övergripande målsättningen med strategin och tillhörande ramverk är att 
skapa förutsättningar för Hallstahammars kommun att förstärka vårt bidrag till 
genomförandet av Agenda 2030 och därigenom uppnå ett hållbart samhälle. 
Strategin och ramverket utgår i grunden från allas rättigheter till god hälsa, ett 
meningsfullt liv i trygghet och i samklang med vår världs resurser. Det är ett 
övergripande styrdokument som gäller för samtliga nämnder i Hallstahammars 
kommun och är även vägledande för övriga aktörer inom koncernen Hallsta-
hammars kommun. 
 
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande 
punkter: 

• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i 
ordinarie styrning och ledning. 

• Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett hel-
hetsperspektiv. 

• Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 8 augusti 2021 bland annat 
att integrera arbetet i ordinarie styrning och ledning för vårt gemensamma ar-
bete med Agenda 2030 anser förvaltningen vara klokt för att inte skapa ytter-
ligare ett sidoprojekt utöver nämndens och förvaltningens ordinarie uppdrag. 
Användandet av fem principer för arbetet dvs fokusera på helheten, samverkan, 
bygga strukturer för systematiskt kunskaps och kompetensutbyte, prioriteringar 
och kommunikation är väl genomtänkt för att skapa goda förutsättningar att 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-08-25 14 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KFN § 80 
 
uppnå målsättningarna. Dock tror förvaltningen att det kan komma att uppstå 
utmaningar utifrån befintliga personella och ekonomiska resurser att ro hela 
detta utvecklingsarbete i hamn. Ska vi lyckas skapa ett brett och långsiktigt en-
gagemang från kommuninvånarna för våra globala hållbarhetsutmaningar, krävs 
stora och uthålliga insatser och arbetsmetoder som högst troligt kommer att vara 
resurskrävande. Detta gäller inte minst formerna för information och kommuni-
kationsarbetet till olika målgrupper.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 69.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över förslag till strategi och ramverk för hållbar utveckling 
överlämna förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2021. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 81 
 
Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat käll-
material (SOU 2021:32) – för yttrande    Dnr 141/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning 
för ett tryggat källmaterial (SOU 2021:32) till bland annat kultur-och fritids-
nämnden för yttrande.  
 
Enligt svensk lag ska allt tryckt och publicerat material i Sverige bevaras för 
eftervärlden (text, bild, rörlig bild och ljud). Pliktmaterial är en demokratisk 
resurs som samlas in för att bevara uttryck för det offentliga samtalet och för att 
tillgodose rätten att ta del av och skapa kunskap, åsikter och andra uttryck. Det 
är en del av kulturarvet som ska tillhandahållas övertid för forskning och annan 
användning. Materialet ska hanteras utan att materialet förvanskas. Det är pro-
ducenten av materialet som hittills har ansvarat för att sju fysiska exemplar 
skickas till Kungliga biblioteket och sex andra universitetsbibliotek för beva-
rande. I de flesta fall sköts pliktexemplarleveransen av antingen ett förlag eller 
av det tryckeri som tryckt materialet. Regeringen har konstaterat att pliktlag-
stiftningen behöver revideras. Systemet med pliktexemplar behöver anpassas 
till vårt digitaliserade samhälle och till en situation där graden av medborgerlig 
interaktivitet ökat. Regeringen har därför gett Utbildningsdepartementet i upp-
drag att utreda hur pliktinsamlingen kan utformas så att den blir medie-, teknik- 
och formatoberoende och därmed långsiktigt hållbar. Utredningen har i uppdrag 
att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar i form av  
 

1. ett kostnadseffektivt samt medie-, teknik- och formatoberoende, och där-
med långsiktigt hållbart, nytt regelverk som avser såväl fysiskt som 
elektroniskt pliktmaterial,  

2. förändringar i regelverket för KB:s insamling, beskrivning, bevarande och 
tillhandahållande av övrigt material, samt  

3. kompletteringar till dataskyddsregleringen som möjliggör de nödvändiga 
och ändamålsenliga personuppgiftsbehandlingar som krävs för hanteringen 
av pliktmaterialet och övrigt insamlat material enligt punkterna 1 och 2.  

 
För att åtgärda de problem som identifierats föreslås ett nytt regelverk. Regel-
verket är avsett att: tydliggöra pliktmaterialets syfte, medge fler insamlingsme-
toder, ge verktyg som gör att insamlingen kan följas upp och vid behov anpas-
sas efter leverantörens förutsättningar, komplettera dagens bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling, ge en myndighet (KB) uppdraget som pliktansvarig 
myndighet, e en annan myndighet (Lunds universitet) ansvar för reservexemplar 
av skrifter, reglera bevarandet, samt reglera tillhandahållandet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 augusti 2021 bland annat 
att vad det gäller leveranser av pliktmaterial i form av trycksaker påverkas för-
valtningen mycket lite. Övriga produktioner inom förvaltningen i form av ljud, 
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Forts KFN § 81 
 
foto och film faller nästan uteslutande under kulturskolan och räknas som en 
skolprodukt (ej tillgänglig för allmänheten) och omfattas traditionellt därför inte 
av pliktexemplarsleverans. Vad det gäller inlån av pliktmaterial till t.ex. biblio-
teksbesökare kan man förvänta sig en fördröjning av låneprocessen eftersom 
antalet utlåningsinstanser krymper från sju till två på sikt och det kan också 
medföra en viss kostnad för låntagaren i form av utskrift eller liknande. Det 
digitala material som levereras får inte heller kopieras. Det informationsmaterial 
som publiceras på kommunens hemsida kommer att kräva nya rutiner för 
pliktexemplarsleverans. Eventuellt kan antalet uppdateringar på hemsidorna be-
höva begränsas till ett visst antal per år, eftersom varje ny upplaga av en sida 
egentligen kräver ny leverans. Den i sammanhanget mest intressanta aspekten 
av det nya förslaget är hur man kommer att kunna hantera publikationer på so-
ciala medier. Enligt den mottagna remissen måste man välja att gå efter leve-
ransmedium till allmänheten istället för originalmediet, då många plattformar 
innehåller en mix av text, foton och film (se till exempel Facebook). Om man 
lägger ut en film på Facebook räknas den alltså i detta sammanhang inte som en 
film, utan som en Facebookprodukt. När en person öppnar ett konto på liknande 
medier skriver man under publikationstiden över den immateriella rätten till sitt 
innehåll och det är än så länge därför oklart vem som ska räknas som leverantör 
av pliktexemplar – den enskilde personen eller plattformen. Där krävs att sam-
manhangen reds ut och förtydligas.  det nya förslaget till lagstiftning har Kung-
liga biblioteket som ansvarig myndighet möjligheten att från annan instans 
kräva in material om man upptäcker en brist och ett behov. Detta kan komma 
att beröra även Hallstahammars kommun. Vi ansvarar i så fall för lokalisering, 
digitalisering och leverans av sagda material.  
 
I detta läge kan konsekvenser i fråga om utgifter och tid anses vara relativt få. 
De orosmoment och potentiella negativa konsekvenser som går att se nu är i 
samband med hanteringen av främst informationen på kommunens hemsida 
samt det som läggs ut på sociala mediekonton. Regleringen av hur, vad och när 
av material från sociala medier ska pliktlevereras bör förtydligas och prövas i 
större omfattning innan lagen träder i kraft om det inte ska få stora konsekven-
ser i arbetstid för de kommunikatörer som ansvarar för dessa. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 70.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Papper, poddar och …. Pliktmateriallagstiftning för ett 
tryggat källmaterial överlämna förvaltningens skrivelse den 9 augusti 2021. 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 82 
 
Underskriftsbemyndigande kultur- och fritidsnämndens fr o m 1 septem-
ber 2021  Dnr 9/21 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kultur- och fritidsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av kultur- och fritidsnämn-
den den 17 juni 2021 § 62. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 71.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 31 mars 21 § 28 och med verkan fr om 1 
september 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritids-
nämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra den person som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens 
firma om skyldigheten att till kultur- och fritidsnämnden anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
_________ 
Exp:  Alla personer upptagna i förteckningen (bilaga) 
           Reglementspärm (bilaga) 
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KFN § 83 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden t o m den 
30 juni 2022      Dnr    152/21  
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kultur- och fritidsnämnden 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämn-
dens verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje person-
uppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Data-
skyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska 
ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förord-
ningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av konsult-
stöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontakt-
person externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen bedöms vara 
20 %. Nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 66 att utse xx från Xeeda för 
uppdraget t o m den 30 juni 2021. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att xx utses till dataskyddsombud från och med 1 september 
2021 till och med den 30 juni 2022. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 72.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att från och med 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 utse xx, Xeeda 
AB till dataskyddsombud för de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden 
ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
 
_________ 
Exp:  Integritetsskyddsmyndigheten 
           Kultur- och fritidschefen 
           Controller 
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KFN § 84 
 
Namnbyte på Hallsta Arena (ishallen) till SWETEX ARENA    Dnr 34/21 
 
Hallstahammars hockeyklubb har inkommit med önskemål om att få byta namn 
på ishallen Hallsta Arena. Hallstahammars hockeyklubb har uppvaktat ett före-
tag som är villig att stödja föreningen med ett årligt bidrag under ett antal år 
mot att Hallsta Arena döps om till ett arenanamn som kan sammankopplas med 
det aktuella företaget. 
 
Kultur- och frididsnämnden beslutad den 28 april 2021 § 39 bland annat att 
ställa sig positiv till ett namnbyte av Hallsta Arena och slutligt beslut i frågan 
kommer att fattas efter det att det slutliga avtalsförslaget inkommit till kultur- 
och fritidsnämnden 
 
Hallstahammars hockeyklubb har den 23 juni 2021 inkommit med undertecknat 
avtal mellan Hallstahammars HK och företaget Swetex. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2021 bland 
annat att som om del i avtalsinnehållet ingår förslaget att under avtalsperioden 
(avtalet löper ut 2025-05-31) byta ut namnet på Hallsta Arena till SWETEX 
ARENA. En av anledningarna till avtalet mellan Hallstahammar HK och 
Swetex är bland annat att ge möjlighet för föreningen till ökade intäkter och 
ökade möjligheter för träning och tävling. Upplåtelsen i avtalet innebär bland 
annat att på arenan sätta upp en skylt utvändigt och invändigt med texten 
SWETEX ARENA.  
  
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till ett tidsbegränsat namnbyte 
av Hallsta Arena. Enligt tidigare nämndbeslut så medför också namnbytet att 
Hallstahammars HK måste bekosta nödvändiga ändringar av övriga Hallsta 
Arena-vägskyltar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 73.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna namnbyte av Hallsta Arena till SWETEX ARENA att gälla till och 
med den 31 maj 2025.  
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschef 
         Hallstahammars hockeyklubb 
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KFN § 85 
 
Avtal gällande skötsel av skogsstigar och leder, Hallstahammars Oriente-
ringsklubb - för godkännande    Dnr 159/21 
 
Nu gällande avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Hallstahammars 
Orienteringsklubb gällande skötsel av skogsstigar och leder i Hallstahammars 
kommun har löpt ut.  
 
Avtalet har som syfte att upprätthålla en god standard av ett antal skogsstigar 
och leder i olika skogsområden i Hallstahammars kommun. Genom att erbjuda 
skogsstigar och leder av god standard förmå allmänheten att i större utsträck-
ning ta sig ut i skog och mark. 
 
De skogsleder, spår och områden som avses är  
 

• Från Gråstensvägen över Duvhällarna till ishallen, ca 5 km 
• Valstaskogen vid Östra Nibble, ca 3, km 
• Södra Kvarnskogen vid Trångfors, ca 3 km  

 
Hallstahammars Orienteringsklubb erhåller 10 000 kronor/år i ersättning för 
skötseluppgifter som anges i avtalet och för att tillhandahålla kartor till inform-
ationstavlor över dessa skogstigar och leder. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal förlängs t o m den 
31 maj 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 74.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Hallstahammars Orienteringsklubb avseende skötsel av 
stigar och leder inom Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Enhetschef (bilaga) 
 Hallstahammars orienteringsklubb (bilaga) 
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KFN § 86 
 
Avtal gällande skötsel av skogsstigar och leder, Hallsta Mountainbikeklubb 
- för godkännande    Dnr 158/21 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan kultur- och fritidsnämnden och Hallsta 
Mountainbikeklubb gällande skötsel av skogsstigar och leder i Hallstahammars 
kommun. 
 
Avtalet har som syfte att upprätthålla en god standard av ett antal skogsstigar 
och leder i olika skogsområden i Hallstahammars kommun. Genom att erbjuda 
skogsstigar och leder av god standard förmå allmänheten att i större utsträck-
ning ta sig ut i skog och mark. 
 
De skogsleder, spår och områden som avses är  
 

• Mountainbikespåret vid motionscentrum, ca 5 km 
• Nya Mountainbikespåret vid motionscentrum, ca 7 km 
• Gröna spåret vid motionscentrum, ca 9 km  

 
Hallsta Mountainbikeklubb erhåller 10 000 kronor/år i ersättning för skötsel-
uppgifter som anges i avtalet och för att tillhandahålla kartor till informations-
tavlor över dessa skogstigar och leder. 
 
Avtal gäller i ett år fr o m den 1 juni 2021 t o m den 31 maj 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 75.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Hallsta Mountainbikeklubb avseende skötsel av stigar 
och leder inom Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Enhetschef (bilaga) 
           Hallsta Mountainbikeklubb (bilaga) 
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KFN § 87 
 
Avtal om nyttjande av mark för led vid motionscentrum - Snefringe Hä-
radsallmänning - för godkännande    Dnr 156/21 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till avtal om nyttjande av 
mark för led. Syftet med upplåtelsen är att Snefringe Häradsallmänning upplåter 
till kommunen att nyttja ett område som led på fastighten Snefringe Häradsall-
männing S 2. Leden ska användas som vandringsled och mountainbikeled. 
Avtalet gäller för en tid av 3 år från och med den 1 juni 2021 och förlängs med 
1 år i taget under förutsättning att skriftlig uppsägning inte sker senast 8 måna-
der före avtalstidens utgång. För nyttjanderätten betalar kultur- och fritids-
nämnden 5 000 kronor/år. 
 
Leder som omfattas är. 

• Gula spåret - ca 5 km vandring, går från ishall och motionscentrum 
• Gröna spåret - ca 9 km, vandring i motionscentrum. Bruksleden är av-

sedd för vandring. 
• Mountainbikespår - ca 7 km cykling i motionscentrum 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 76.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal om nyttjande av mark för led på fastigheten, Snefringe 
Häradsallmänning S 2.  
 
 
 
_________ 
Exp:  Enhetschef (bilaga) 
 Snefringe Häradsallmänning (bilaga) 
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KFN § 88 
 
Avtal om nyttjande av mark för led, Valstaskogen - Snefringe Häradsall-
männing - för godkännande    Dnr 157/21 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till avtal om nyttjande av 
mark för led. Syftet med upplåtelsen är att Snefringe Häradsallmänning upplåter 
till kommunen att nyttja ett område som led på fastigheten Snefringe Härads-
allmänning S 1. Leden ska användas som vandringsled. Avtalet gäller för en tid 
av 3 år från och med den 1 juni 2021 och förlängs med 1 år i taget under förut-
sättning att skriftlig uppsägning inte sker senast 8 månader före avtalstidens ut-
gång. För nyttjanderätten betalar kultur- och fritidsnämnden 5 000 kronor/år. 
 
Leden är ca 3 km. Den går redan på befintliga stigare och lätt ta sig fram på. En 
starttavla sätts upp och en informationstavla vid Harmsjöstenen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 77.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal om nyttjande av mark för led på fastigheten, Snefringe Hä-
radsallmänning S 1.  
 
 
 
_________ 
Exp:  Enhetschef (bilaga) 
           Snefringe Häradsallmänning (bilaga) 
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KFN § 89 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi – juli 
2021   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 beslutade 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 deras ekonomi. Redovisningen 
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 16 augusti 2021 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi t o m juli 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2021 § 78.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen (bilaga) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 90 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-25 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-25 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2021-08-18 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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