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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-17 1 () 

Plats och tid Sammanträdesrum Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 08.30-09.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)   
 Mikael Andersson (S)  
 Eric Tranehag (L)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Carina Iwemyr, sekreterare,. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 17 juni 2020 klockan 10.00 

 

Underskrifter   54-57 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 

 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Hanna Lostelius (C) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Claes Gustavsso (SD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 54-57 
  

Sammanträdesdatum 2020-06-17 
  
Anslaget uppsättes 2020-06-18                      Anslaget nedtages 2020-07-10 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-06-17 2 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 54 

 

Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden   Dnr 111/20  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 51 bland annat att styrelsen 

och samtliga nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i 

enlighet med reglerna i kommunallagen, samt att tillägg görs i styrelsens och 

nämndernas reglementen angående deltagande på distans. Kultur- och fritids-

nämnden behöver därför besluta om att anta nytt reglemente.  

 

Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden har upprättats.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 juni 2020 § 44.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att anta nytt reglemente kultur- och fritidsnämnden, enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Reglementspärm  

              Kultur- och fritidschef  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 55 

 

Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 114/20 

 

Med anledning av medarbetare slutat sin anställning och nya har börjat behöver 

vissa justeringar göras i nämndens underskriftsbemyndigande. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 juni 2020 § 45.   

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar   

 

att med upphävande av nämndens beslut den 11 december 2019 § 115 anta nytt 

underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 22 juni 

2020, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen  

              Reglementspärm  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 56 

 

Riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun till 

följd av Covid - 19, samt delegation härför    Dnr 115/20 
 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 500 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag på interna riktlinjer hur 

föreningar kan söka det tillfälliga stödet.  Bidraget ska kunna sökas av registre-

rad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kom-

mun och som idag uppbär verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars 

kommun. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 10 juni 2020 § 46 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kultur- och fritidsnämnden.  

 

Hanna Lostelius (C) yrkar att riktlinjerna ska antas och att ordföranden ska få 

besluta om bidrag till föreningar enligt riktlinjerna. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av kommunstyrelsen, anta 

riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun, enlig en 

till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att delegera till ordföranden rätten att besluta om bidrag enligt dessa riktlinjer.  
 

 

 

__________ 
Exp till: Ordföranden 

 Kultur- och fritidschefen 

 Enhetschef  
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KFN § 57 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-17 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-17 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-06-10 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


