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Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00-11.20
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Jenny Hödefors (S) ordf
Eva Wilhelmson (C) ej § 10-12
Mikael Andersson (S)
Eric Tranehag (L)
Bertil Bredin (M)
Kristina Nylander (V)
Claes Gustavsson (SD)
Owe Nilsson (S) § 10-12

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsson (S) ej § 10-12, samt Carina Iwemyr, sekreterare, kulturoch fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Danha Bachiri § 9, XX och XX §
9, Hallsta ridklubb.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Bertil Bredin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 22 februari 2021 klockan 13.15

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

9-22
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Carina Iwemyr
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Jenny Hödefors (S)
Justerande

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

Bertil Bredin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 9-22

Sammanträdesdatum

2021-02-17
2021-02-22

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-03-16
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KFN § 9
Information från förvaltningen m m Dnr 17/21
Representanter från Hallsta ridklubb redogör för vilka underhåll- och renoveringsbehov som finns och planen för dessa. Budget 2021 – vilka risker/
osäkerhetsfaktorer man kan se samt eftersläpning av intäkterna avseende medlems- och ridavgifter.
Enhetschef Danha Bachiri informerar om fritidsgårdsverksamheten och vilka
nya verksamheter som man startat upp under hösten 2020. Följande verksamheter har startas upp:
• Kvällsfotboll i Parkskolans idrottshall på fredagskvällar mellan 21.00 –
23.00
• Utvecklat ett ungdomsengagemang (Hallstahammars Ungdomsambassadörer)
• Läxhjälp och CV/Personligt brev
• Närmare samverkan med skolorna i kommunen
• Tisdagsturnering – varje tisdag mellan 18.00 – 20.00
• Fullspäckade aktiviteter på terminloven
• Tjejgrupp
• Prat & Fik
• Deep-talksessioner
• Högläsning i samverkan med biblioteket
Man har också ökat sin närvaro i skolorna,
Kultur- och fritidschefen informerar om aktuella restriktioner med anledning av
Covid-19.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 10
Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg hembygdsförening 2021 - för godkännande Dnr 25/21
Eva Wilhelmsson (C) anmäler jäv och lämnar sammaträdet. I hennes ställe
inträder Owe Nilsson (S).
Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Svedvi
Berg hembygdsförening avseende guidning av kanalmuseet under perioden
juni-augusti. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhetsavtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2021.
Svedi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider, svara för det
fulla arbetsgivaransvaret. De svarar också för bokning och visning av kanalmuséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen
100 000 kronor i ersättning.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31
december 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 10.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg
hembygdsförening t o m den 31 december 2021, i enlighet en till ärendet
hörande bilaga.

__________
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 11
Godkännande av drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet - SvedviBerg hembygdsförening 2021 Dnr 26/21
Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till
gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för
kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31
december 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 11.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg
hembygdsförening t o m den 31 december 2021, enligt med en till ärendet
hörande bilaga.

__________
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 12
Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening –
för godkännande 2021 Dnr 20/21
Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med
Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten Frössvi 4:2 med tillhörande byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även
övre våningen av f d värdshuset på fastigheten Norrtunbo 1:1 samt f d Hantverksboden (nuvarande smedja) på nedre våningen och övre våningen av
smedjebyggnaden på samma fastighet. Hyresupplåtelsen sker för att föreningen
ska kunna bedriva museiverksamhet med tillhörande servering samt annan kultur- och turisminriktad verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den
31 december 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 12.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skantzenområet t o m den 31 december 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga.
Härefter återinträder Eva Wilhelmsson (C).

__________
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 13
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2020 inklusive redovisning
av resultat av internkontroll 2020 samt mål och nyckeltalstabell Dnr 27/21
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för kultur- och fritidsnämndens verksamhet under 2020 inklusive resultat av internkontroll 2020
samt mål och nyckeltalstabell 2021. Av årsredovisningen framgår bland annat
att kultur- och fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat år 2020, -307 tusen
kronor. Underskottet beror på att en större renovering har gjorts på Skantzöbadet år 2019–2020 vilket har lett till en ökad hyreskostnad juni-december
2020 på 881 tusen kronor. Kultur- och fritidsnämnden har begärt ramkompensation för den ökade hyreskostnaden med helårseffekt år 2021. Ärendet är idag
återremitterat och kultur- och fritidsnämnden saknar därför ram för den ökade
hyreskostnaden år 2020.
År 2020 har förvaltningens verksamheter påverkats kraftigt av den pågående
pandemin. Färre bokningar och besökare har medfört att intäkterna har minskat
jämfört med budget. Den största minskningen är inom bad och camping men
även inom föreningsbyrån. Personalkostnaderna har blivit lägre till följd av att
vakanser funnits under stora delar av året. Bortsett ökad hyra så ligger övriga
kostnader under budget och beror på att verksamheter hållit stängt samt att man
på grund av pandemin inte kunnat genomföra den verksamhet som varit planerad.
Kultur- och fritidsförvaltningen hade den 31 december 2020 totalt 35 tillsvidareanställda medarbetare, varav 23 kvinnor och 12 män. Förvaltningens
åldersstruktur har förändrats. Andelen unga medarbetare, upp till 29 år gamla,
har ökat. Likaså har andelen i åldersgrupp 60 år ökat, vilket visar på fler
pensionsavgångar inom nästkommande femårsperiod. Andel heltid bland de
tillsvidareanställda kvinnorna har minskat något sedan 2019, men ökat något
för män. Sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen för 2020 är totalt
5,40 % av den totala arbetstiden. Frisknärvaron har minskat från 38,89 % till
28,89 %. Siffrorna speglar den pågående pandemin med covid-19 som resulterar i en högre korttidsfrånvaro, då medarbetarna uppmanas att stanna hemma
vid minsta symptom.
Coronapandemin har på olika sätt drabbat nämndens verksamheter under det
gångna året inte minst genom de restriktioner som nationellt beslutats om för
att minska smittspridningen i samhället. Detta har påverkat såväl nämndens
olika verksamheter som föreningslivet i stort. Kommunstyrelsen beslutade
under sommaren att avsätta medel som registrerade ideella föreningar, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun kunde söka genom
kultur- och fritidsnämnden för att mildra ekonomiska konsekvenser som pandemin inneburit. Naturfotografiskas verksamhet beslutades i början av 2020 att
läggas ner.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts TN § 13
Det tidigare galleriet har fått namnet Hallstahammars konsthall och den nya
utställningsverksamheten ska vila på fyra utställningsformer: nationellt intressant och lovande konstnär, naturfoto/konstfoto av nationellt intresse, slöjd- och
konsthantverk, samtidskonst av nationellt erkänd konstnär.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 13.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2020, inklusive redovisning av resultat av internkontroll 2020 samt mål och nyckeltalstabell 2021,
och överlämna den till kommunstyrelsen.

_______
Exp till: Controller
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 14
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021 Dnr 28/21
Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunledningsgruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2021. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten
och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2021
kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska
granskas.
Punkter att granska 2021
• Uppföljning av avtalstroheten
• Tillgänglighet telefoni
• Representation
• Brandskydd
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Kultur- och fritidschefen anser att det inte finns behov av några ytterligare
kontrollområden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 14.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2021 i enlighet med en
till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 15
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi helåret
2020 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 4 februari 2021 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi för helåret 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 15.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden
att Hallsta ridklubb fortsättningsvis ska inkomma kvartalsvis med sin redovisning till kultur- och fritidsnämnden.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Hallsta Ridklubb
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 16
Granskning av ny översiktsplan för Eskilstuna kommun 2030 med utblick
mot 2050 - för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 18/21
Eskilstuna kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för granskning. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande
översiktsplan som är aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Av Eskilstuna kommuns översiktsplanen framgår att planen ska bidra till en
god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och
vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detaljerad för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är viktiga
delar i planeringsprocessen. Syftet med översiktsplanen är att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det
byggs och hur mark- och vattenområden används beskrivs som viktigt om det
ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. I planen anges även Eskilstunas
kommuns vision för 2030 som är en beskrivning av hur det ska vara att leva i
Eskilstuna år 2030. Visionen utgår från följande tre punkter:
•
•
•

Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Kopplat till visionen finns även ett antal målbilder, dessa är följande:
•
•
•
•

I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i
våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd.
Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av
rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden.
Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här
hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras.
Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – Tillsammans.

Översiktsplanen beskrivs vara ett fysiskt förverkligande av Vision 2030 och
dess målbilder.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2021 att det i
underlaget beskrivs att fokus ska ligga på att utveckla stärka stadscentra och
närma sig Mälaren genom utvecklingsnoderna Kvicksund, Mälaren och Sundbyholm.
Justerandes signatur
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Forts KFN § 16
Genom ett samlat grepp i utvecklingen av dessa orter menar kommunen att de
kommer att växa och på lång sikt omvandlas till mälarnära småstäder med utvecklad service, täta kopplingar till Eskilstuna stad och god regional tillgänglighet.
Målsättning som Eskilstuna kommun har med översiktsplanering och dess
detaljplanering är att den bland annat ska främja en ändamålsenlig struktur och
en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. Planeringen beskrivs också ska ta hänsyn till natur- och kulturvärden. Vid planläggning ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden samt
platsens natur och kulturvärden. Har ett bebyggelseområde särskild historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga världen beskrivs det i underlaget att de också ska skyddas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 16.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra angående Eskilstuna
kommuns översiktsplan.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
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KFN § 17
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 22 februari 2021
Dnr 23/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 64 om ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
I nu föreliggande förslag har två nya punkter under inköp lagts till. 4.8 Avrop/
konkurrensutsättning från befintliga ramavtal och 4.9 Avbrytande av avrop/
konkurrensutsättning från befintliga ramavtal Utöver detta har även en upplysning införts under avsnittet 5. Ekonomi om att beslut om att teckna leasingavtal
ankommer på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). Ska leasingavtal ingås
måste samråd ske med ekonomi- och finanschef.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 17.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 26 augusti 2020 § 64 och fr o m den 22
februari 2021 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 18
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 april 2021
Dnr 174/20
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande
av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 28 oktober 2020 § 89 beslutat föreslå fullmäktige att fastsälla taxan fr o m den 1 januari 2021. Till taxan har det bland
annat tillförts avgifter för Eldsbodahuset och skolor kommer att få betala avgift
för hyra av vissa lokaler.
Kommunstyrelsens beslutade dem 16 november 2020 att återremittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning där man dels, ser över
avgifterna för skolor och förskolor och även redovisar hur andra kommuner tar
ut avgifter för privata skolor/förskolor, dels redovisar vilka alternativ kommunen erbjuder/hänvisar till föreningar som inte hyr eller har egna lokaler för
samlingslokal.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 februari 2021 att man
under november/december 2020 skickat ut förfrågningar enligt kommunstyrelsens önskemål till närliggande kommuner. Dialog har även förts med barnoch utbildningsförvaltningen. De förändringar som gjorts i underlaget om förslag till nya taxor jämfört med det tidigare presenterade förslaget och som ska
gälla från 1 april 2021 är:
• Förslaget om en taxa för våra kommunala skolor för hyra av, ishallen,
stora idrottshallar, små idrottshallar, Trollebo konstgräsplan och
Trollebo naturgräsplan är borttaget. Detta innebär att 0 kr-taxan som
gällt tidigare år ligger kvar.
• De övriga förslagen till förändrade taxor fanns redan medtagen i presentationsmaterialet i oktober för kultur- och fritidsnämnden och i november 2020 för kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 18.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2019 § 128 fastställa
avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 april 2021 i enlighet
med en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.
________
Exp: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
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KFN § 19
Starttillstånd för inköp av självbetjäningssystem till Skantzöbadet
Dnr 30/21
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2021 att för
att öka trygghet, säkerhet och service för Skantzöbadets gäster bör investering av ett självbetjäningssystem göras under 2021 för att minska risken för
smittspridning av Covid-19. Systemet möjliggör snabbare genomgång i
kassan och utsläpp, minskat behov av bemanning, gäster kan själv köpa badentré digitalt via webben med olika ankomsttider vilket minskar köbildning.
Om projektet inte skulle kunna genomföras kan problem kvarstå bestående
av trängsel i kön, oroligheter att inte få plats på badet kan uppstå. Projektet
löper under perioden 1 mars 2021 till 31 maj 2021.
Vidare begär förvaltningen om starttillstånd för inköp av självbetjäningssystem
till Skantzöbadet. I investeringsbudgeten finns upptaget 500 000 kronor. Investeringen genererar en nettokostnadsökning på cirka 54 675 kronor år. Förvaltningen bedömer att nettokostnadsökningen framöver ska rymmas inom kulturoch fritidsnämndens budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 19.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för inköp av självbetjäningssystem till Skantzöbadet, enligt en till ärendet tillhörande bilaga, samt
att nettokostnadsökningen om 54 675 kronor/år framöver ska rymmas inom
kultur- och fritidsnämndens budget.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

2021-02-17

15 ()

KFN § 20
Starttillstånd för inköp av skurmaskin till Nibblehallen

Dnr 29/21

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2021 att skurmaskinen i Nibblehallen är mycket nedsliten och behöver ersättas med en ny så
snart som möjligt under år 2021. I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2021 finns skurmaskin upptagen. Enligt nu gällande riktlinjer
för investeringar och exploateringar ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen
med begäran om startbesked för investeringsprojekt. Projektet löper under
perioden 1 mars 2021 till 30 april 2021 med den sammanlagda investeringskostnaden om 150 000 kronor.
Vidare begär förvaltningen om starttillstånd för inköp av skurmaskin till
Nibblehallen, I investeringsbudgeten finns upptaget 150 000 kronor. Investeringen genererar en nettokostnadsökning på cirka 22 886 kronor år. Förvaltningen bedömer att nettokostnadsökningen framöver ska rymmas inom kulturoch fritidsnämndens budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 februari 2021 § 20.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för inköp av skurmaskin till
Nibblehallen, enligt en till ärendet tillhörande bilaga, samt
att nettokostnadsökningen om 22 886 kronor/år framöver ska rymmas inom
kultur- och fritidsnämndens budget.

_________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17
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KFN § 21
Medverkan i projektet Resurscentrum för Västmanland 2021-2024
Dnr 35/21
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 februari 2021 bland annat att
i nuvarande regionala kulturplan finns målet att undersöka möjligheten till ett
regionalt resurscentrum för film i Västmanland. Då Västmanland är ett av få
län i Sverige som inte har en liknande anrättning var och är det prioriterat att
både identifiera behovet och undersöka vilken metod som bäst går att tillämpa.
Regionen har under perioden 2019-2021 genom en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från Region Västmanland, Hallstahammar och Norbergs kommun
undersökt förutsättningarna för att kunna starta upp ett sådant resurscentrum.
Arbetsgruppens resultat presenterades i början av februari i nätverksmötet för
länets kultur- och fritidschefer. Mötet beslutade att stödja Region Västmanlands ansökan hos Kulturrådet för ett treårigt utvecklingsprojekt med syfte att
etablera ett resurscentrumför film i Västmanland. Placeringen av detta resurscentrum föreslås inrymmas i Hallstahammars kulturhus. Finansieringsmodellen för projektet beslutades ska vara den sedan tidigare etablerade kostnadsfördelningsmodell som används i Ett kulturliv för alla - projekten d v s gemensam årlig summa per kommun och år. Regionen Västmanland skjuter till medel samt bidrag från staten genom Kulturrådet. Gemensamma summa per deltagande kommun och projektår är 30 000 kronor.
Kultur- och fritidschefen ser positivt på att förlägga ett regionalt resurscentrum
för film i Västmanland till Hallstahammars kulturhus. Mycket av den infrastruktur som är nödvändig finns redan på plats och används i kulturhuset genom kulturskolans verksamhet. Placeringen av detta filmcentrum till kulturhuset
skulle bland annat ytterligare stärka kulturhusets som mötesplats och bidra till
att stärka attraktiviteten till kommunen. Projektet äger rum under perioden 1
augusti 2021 till 31 juli 2024.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet
Jenny Hödeförs (S) yrkar att nämnden ska ingå i projektet Resurscentrum för
film i Västmanland med placering i kulturhuset i Hallstahammar och att kostnaden om 30 000 kronor per projektår ianspråktas inom allmänkulturens ram.
Bertil Bredin (M) instämmer i Jenny Hödefors (S) yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S)
yrkande
att ingå i projekt Resurscentrum för film i Västmanland med placering i kulturhuset i Hallstahammar under perioden 1 augusti 2021 till 31 juli 2024, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-02-17
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Forts KFN § 21
att kostnaden om 30 000 kronor per projektår ianspråktas inom allmänkulturens
ram.

_________
Exp: Region Västmanland
Controller
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 22
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-17
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-17
- arbetsutskottets protokoll 2021-02-10

Anmälningarna föranleder inget beslut.
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