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Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, klockan 14.00-15.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Thure Andersen (S) ordf
Anna Karin Folkesson (S)
Lennart Ahlström (S)
Lennart Andersson (S)
Lorin Ismael (V)
Anita Brodd Westin (M)
Sigge Synnergård (L)

Övriga deltagande

Ersättare: Mikael Zeidlitz (KD), Owe Nilsson (S), Carina Iwemyr sekreterare,
kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jenny Nordin § 7

Närvarorätt

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

Utses att justera

Anna Karin Folkesson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19 februari 2018 klockan 18.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

7 - 18

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Thure Andersen (S)
Justerande

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

Anna Karin Folkesson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 7 - 18

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2018-02-14
2018-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2018-03-14
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KFN § 7
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen

Dnr 5/18

Enhetschef Jenny Nordin informerar om verksamheten på ungdomsgården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 8
Redovisning av Hallsta Ridklubbs ekonomiska läge Dnr 176/17
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 bl a att ikläda
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för omoch tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr. Därefter har kommunfullmäktige beslutat om utökat lån med maximalt 4 500 000
kronor. Vidar beslutade fullmäktig bl a att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och med januari 2018 rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för hela perioden.
Den första uppföljningen som nu sker för januari månad sker mer översiktligt,
beroende på att det nya verksamhetsåret och den nya fina anläggningen ännu är
något svår att överblicka. Förslag till redovisningsmall har tagits fram. Det är
en likviditets/kassaflödesrapport som visar hur intäkter kostnader samt förändringen av banktillgodohavandet förändras under månaden och ackumulerat för
helåret.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Thure Andersen (S) yrkar att fr o m februarirapporten ska föreningen redovisning ske i huvudsak i upprättad mall och utöver mallen ska föreningen kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig rapport. Vidare yrkar han att rapporten
ska noteras som en anmälan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S)
yrkande
att rapporten ska noteras som en anmälan, samt
att fr o m februarirapporten ska föreningens redovisning i huvudsak ske i upprättad mall och utöver mallen ska föreningen kortfattat beskriva året hittills i en
skriftlig rapport.

_______
Exp till: Hallsta Ridklubb
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 9
Godkännande av Kurdiska föreningen som bidragsberättigad barn- och
ungdomsförening i Hallstahammars kommun Dnr 7/18
Föreningen Kurdiska föreningen bildades i september 2017. Föreningen är en
lokal förening i Hallstahammar och har inte sökt medlemskap i något riksförbund.
Föreningen har ca 80 medlemmar varav ca 25 är barn och ungdomar.
Föreningens syfte och ändamål är att:
•
•
•
•

Arbeta för ett mångkulturellt samhälle
Arbeta för mångfald, delaktighet och demokrati
Arbeta mot diskriminering, främlingsfientlighet och rasism
Hjälpa kurdiska flyktigar med information om deras rättigheter och
skyldigheter

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att föreningen godkänns som bidragsberättigad barn- och ungdomsförening.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 4.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna Kurdiska föreningen i Hallstahammar som bidragsberättigad
barn- och ungdomsförening.

_______
Exp till: Kurdiska föreningen i Hallstahammar
Jan Fagerström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 10
Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2018

Dnr 188/17

Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 11 december 2017 om ekonomiskt
stöd om 46 000 kronor för verksamhetsåret 2017. Från år 2005 har kultur- och
fritidsnämnden årligen betalat ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.
Kulturutvecklaren anför i skrivelse den 1 februari 2018 bl a att Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets sammanhållande funktion
för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. Arkiv Västmanland bedriver en viktig verksamhet
som fungerar som resurs i arkivfrågor för såväl kommunala verksamheter som
föreningar. För kommunens del är föreningsarkivet samt Hallstahammars
bruksarkivs framtida öde båda frågor där Arkiv Västmanland bidrar med kompetens som svårligen kan fås på andra sätt. Bidragets storlek är i förhållande till
folkmängd och utgör ett viktigt tillskott till Arkiv Västmanland för att kunna
bedriva länsövergripande verksamhet.
I och med att så gott som varje kvadratmeter i Kulturhuset används för verksamhet, behövs annat lagerutrymme och detta tillgodoses genom att fortsätta
förlägga en del av arkivmaterialet som förvarats i Kulturhuset till Arkiv Västmanlands lokaler, där de kan förvaras på ett bättre sätt. I detta är Arkiv Västmanland en viktig resurs. Avslutningsvis föreslås att Arkiv Västmanland beviljas bidrag för år 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 5.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 46 000 kronor för år 2018
under förutsättning att kommunen även under 2018 erhåller stöd från Arkiv
Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna.

_______
Exp till: Arkiv Västmanland
Kulturutvecklare
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 11
Utlysning av tävling för framtagande av byggnadsverk från Hallstahammars kommun att placeras i äventyrsgolfbanan vid Skantzö bad och
camping Dnr 10/18
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 2 februari 2018 att minigolfbanan vid Skantzö bad och camping är föråldrad och nedsliten och kommer
under 2018/2019 att bytas ut mot en så kallad äventyrsgolfbana. Som tema för
den nya banan föreslås fem stycken gestaltningar av kända och historiskt viktiga byggnadsverk från kommunen; Strömsholms slott, Kolbäcks Gästgiveri,
Trångfors smedja, Skantzen och en kanalsluss.
För att få fram intressanta förslag till utförande av dessa fem byggnadsverk
kommer en tävling att utlysses där konstnärer och konsthantverkare kommer att
delta. Vinnaren av tävlingen får uppdraget att bygga miniatyrerna som ska
placeras i äventyrsgolfbanan.
Följande tävlingskriterier gäller:
•
•
•
•
•

Konstnärer och konsthantverkare får delta i tävlingen.
De fem byggnadsverken får gestaltas i valfri stil, men förslagsvis i skala
1:150 och rymmas på en yta av 1,70 x 1,70 m per byggnadsverk.
Gestaltningarna ska tillverkas i väderbeständigt material och vara utformade så att alla användare av minigolfbanan ska kunna röra sig
tryggt i deras närhet.
Deltagare ska vara registrerade för betalning av skatter och avgifter
Till anmälan ska bifogas:
En ritning eller noggrann skiss över vart och ett av de fem
byggnadsverken.
En skriftlig beskrivning inklusive mått, vikt och material av vart
och ett av de fem byggnadsverken
En skriftlig beskrivning av konstnärens tankar runt utformningen
En utförlig tidplan över arbetsgången inklusive plan för leverans
till Skantzö camping och bad.

Anmälningstiden löper från första mars till sista april 2018 och tävlingsbidragen lämnas in skriftlig via brev eller som pdf till kultur- och fritidsnämnden.
Arbetstiden löper över tiden 1 juni till 1 september 2018.
Den konstnär eller konsthantverkare vars förslag vinner tävlingen, kommer att
få 100 000 kronor för att utföra arbetet med att färdigställa och leverera verken
till Hallstahammar, samt ytterligare max 50 000 kronor i materialkostnader.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 11
Äventyrsgolfbanan kommer att byggas upp under hösten 2018 och stå färdig till
säsongsstart 2019.
En jury tillsättas för att utse det vinnande bidraget. Följande personer föreslås
ingå i juryn: kultur- och fritidschefen, kulturutvecklaren, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Region Västmanlands kulturutvecklare, konst.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 6.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utlysa en tävling för framtagande av fem miniatyrer av byggnadsverk från
Hallstahammars kommun som ska placeras i äventyrsgolfbana som kommer att
byggas upp vid Skantzö bad och camping under perioden hösten 2018/våren
2019,
att ovan beskrivna kriterier ska gälla för tävlingen,
att kostnaden härför ianspråktas av investeringsmedel för äventyrsgolfbana,
samt
att i juryn för att utse det vinnande bidraget ska Hallstahammars kommun företrädas av kultur- och fritidschefen, kulturutvecklaren och kultur- och fritidsnämndens ordförande samt Region Västmanlands kulturutvecklare, konst.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kulturutvecklare
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Region Västmanland, kulturutvecklare, konst
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 12
Detaljplan för Kvarteret Hackspetten – för samråd

Dnr 9/18

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för kvarteret Hackspetten till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. Samrådstiden
pågår från och med den 5 februari till den 12 mars 2018.
Planförslaget omfattar delar av fastigheterna Tuna 1:92, Tuna 1:21 och Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd som parkmark.
Planförslaget innebär bland annat att:
•
•
•
•

13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer
En ny gata in till planområdet skapas
Cykelanslutningar till området förbättras
Stora delar av skogsområdet i väster bevaras

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 februari 2018 bland
annat att man inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 9.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inget har något att invända till förslaget till ny detaljplan för
Kvarteret Hackspetten i Hallstahammar.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 13
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2017 inklusive redovisning
av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017 Dnr 12/18
Av årsredovisningens sammanfattning framgår att kultur- och fritidsnämndens
budgetram år 2017 var 38 476 tkr. Under året har ramen utökats med 2 mkr till
följd av utökat bidrag till Hallsta Ridklubb. År 2017 redovisar nämnden ett
negativt resultat på -951 tkr.
Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett negativt resultat på -728 tkr. Intäkter och personalkostnader klaras inom tilldelad budgetram men med förändringar mellan verksamheterna. Fritidsgårdar har ökat sin bemanning till följd av
ökat antal besökare. På biblioteket, kulturskola och kulturhus har däremot inte
hela personalbudgeten använts då personal arbetat deltid samt budgeterade
tjänster inte har tillsatts. Även nämnden visar ett överskott på personalkostnader. Övriga kostnader överskrider budget. Kulturhuset var under våren utsatt
för skadegörelse. I övrigt så har fortsatta satsningar gjorts på kulturhuset,
biblioteket och allmän kulturverksamhet i form av bl a ny belysning, självbetjäningsautomat, möbler, dörrlarm och nytt ljudsystem. Bad och camping redovisar ett negativt resultat på -223 tkr. Skantzö camping avviker från budget med
både ökade intäkter och kostnader. Skantzö camping har under året haft en hög
beläggning vilket tillsammans med höjda avgifter har resulterat i ökade intäkter. Ökad beläggning innebär också mer slitage och det på en gammal anläggning där behoven redan är stora. Ständiga förbättringar görs för att det ska vara
en ändamålsenlig anläggning.
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 december 2017 32 personer anställda
varav 20 kvinnor (64 %) och 12 män (36 %). Kvinnornas medelålder är 42,76
år och männens 48,42 år. Totalt arbetar 62 % heltid. Av de kvinnliga arbetstagarna arbetar 57 % heltid och 43 % deltid. Av de manliga arbetstagarna
arbetar 67 % heltid och 33 % deltid.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 10.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2017 inklusive redovisning av resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017
och överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att 1 369 tkr tilläggsbudgeteras för ej färdigställda investeringsprojekt som ej
färdigställts under år 2017.
_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 14
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2018

Dnr 6/18

Förslag till kommunövergripande internkontrollobjekten som alla nämnder ska
arbeta med under 2018 har tagits fram. Därutöver kan nämnderna ta fram egna
förslag på egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2018.
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på
sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde.
Nämndgemensamma punkter att granskas 2018 är:
• Uppföljning av avtalstroheten
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning
• Tillgänglighet telefoni
• Representation
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 11.
Kultur- och fritidsnämndens föreslås besluta
att fastställa internkontrollplanen för kultur- och fritidsnämnden för 2018 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef f v b till berörd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 15

Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a Dnr 4/18
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019 utse:

Ledamot

Ersättare

Lorin Ismael (V)

Anita Brodd Westin 15.30)

____
Exp till: Sporthallen ek förening,
Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 16
Integrationssamordnare – ansvar härför

Dnr 31/18

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse bland annat att under 2015 anlände
ett stort antal nyanlända i Sverige och så även till Hallstahammars kommun.
Detta föranledde att focus hamnade på många integrationsfrågor, allt från praktiska frågor som bostäder till att arbeta för att de nyanlända ska inkluderas i
sammahället. Kommunen startade ett tvåårigt projekt med att inrätta en integrationssamordnare som skulle vara ett nav i hela det stora integrationsarbetet.
Tjänsten skulle fördelas lika mellan socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I dagsläget har antalet nyanlända avtagit, i och med detta föreslås en
förändring i omfattning av integrationssamordnare. Från att i starten omfatta en
heltid föreslås nu att tjänsten ska omfatta 25 % av en heltid.
Förslag till uppdrag för integrationssamordnaren:
• Samordna integrationsfrågorna i kommunen
• Vägleda de som har frågor omkring integration
• Vara uppdaterad i integrationsfrågor
• Delta i arbetet omkring Integrationsstipendiet
• Samordna projektansökningar gällande integration
• Vara vägledare för chefer i integrationsfrågor
• Sammanställa statistik gällande integrationsinsatser utifrån politikernas mål
Kostnaden för integrationssamordnaren, som föreslås vara densamma person
som tidigare, skulle vara 210 000 kronor för ett år. Socialnämnden har för avsikt att hemställa hos kommunstyrelsen om 210 000 kronor för finansiering av
anställning om 25 % av en heltid inom socialförvaltningen fr o m den 1 januari
t o m den 31 december 2018. Ansvaret för integrationssamordnaren skulle även
i fortsättningen vara delat mellan socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska ställa sig bakom socialnämndens
hemställan.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet Thure Andersens (S)
yrkande
att ställa sig bakom socialnämndens hemställan avseende medel för anställning
av integrationssamordnare om 25 %, fr o m den 1 januari 2018 t o m den 31
december 2018.
____
Exp till: Socialnämnden
Kultur- och fritidschefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 18
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-14
- arbetsutskottets protokoll 2018-02-06
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

I anslutning härtill informerar ordföranden att nämndens sammanträde den 7
mars 2018 är inställt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

