
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-28 1  

Plats och tid Sammantrådet Pråmen, Kommunhuset, klockan 15.00 -16.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Thure Andersen (S) ordf  
 Owe Nilsson (S)  
 Vivi Rönnberg (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annica Lindholm (V)  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Marianne Avelin (C) §§ 19-21  
 Sigge Synnergård (L) §§ 22-33  
   
   
   
   
Övriga deltagande 
 Ersättare: Anna Karin Folkesson (S), Mikael Zeidlitz (KD), Sigge Synnergård 

(L) § 19-21, Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof 
Juvas, Processledare Emma Rydell § 19, controller Marianne Ekman § 19, 
enhetschef Jan Fagerström, § 19-24  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Owe Nilsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 april 2018 klockan 11.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 19 - 33 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Owe Nilsson (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 19 - 33 
  
Sammanträdesdatum 2018-03-28 
  
Anslaget uppsättes 2018-04-04 Anslaget nedtages 2018-04-26  
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 19 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Processledare Emma Rydell informerar om vilka sommarlovsaktiviteter som 
kommer att äga rum under 2018. Aktiviteterna är avgiftsfria för barn- och 
ungdomar i åldern 6-15 år. 
 
Controller Marianne Ekman informerar om Hallsta Ridklubbs ekonomiska läge. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 20 
 
Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening – 
för godkännande   Dnr 48/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med 
Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten Frössvi 4:2 med till-
hörande byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även 
övre våningen av f d värdshuset på fastigheten XX 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 2018.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 12. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skant-
zenområet t o m den 31 december 2018, enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 21 
 
Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg Hem-
bygdsförening - för godkännande   Dnr 46/18 
 
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 verksamhets-
avtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2018. 
 
Svedi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider svarar för det 
fulla arbetsgivaransvaret De svarar också för bokning och visning av Kanal-
muséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 
100 000 kronor i ersättning.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 13. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2018, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 22 
 
Drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet  - Svedvi-Berg Hembygds-
förening  - för godkännande    Dnr 47/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanal-
muséet med Svedvi Berg Hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till 
gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för i 
kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2018.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 14. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2018, enligt med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 23 
 
Samarbetsavtal gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal, 
Lakeside Adventure - för godkännande    Dnr 39/18 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nu gällande samarbetsavtal med 
Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal ska för-
längas t o m den 31 december 2018. 
 
Syftet med samarbetet är att tillsammans utveckla kanotturismen på Ströms-
holms kanal med Skantzöbadet som kanotverksamhetens nav. Bl a ska båda 
parter verka för varandras försäljning genom att presentera/erbjuda den andras 
produkter på sina respektive hemsidor och i sociala medier. Gemensamma 
paket och erbjudande kommer att tas fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 15. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 
längs Strömsholms kanal, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Lakeside Adventure 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 24 
 
Avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 38/18 
 
Lakeside Adventure har under 2017 skött Borgåsundsbadet 2017 och önskar få 
fortsätta även under 2018. Förslag till avtal har upprättats som avser perioden 
14 maj – 31 augusti 2018. Föreningen erhåller 28 125 kronor i ersättning för 
arbetsinsatsen, (samma ersättning som 2017). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 6. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Lakeside Adventure 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 25 
 
Detaljplan Södra Nibble 8 – för samråd   Dnr 41/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Södra Nibble 8 till 
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast den 9 april 2018 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:146 samt del av 
Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd med be-
stämmelsen handel och icke miljöstörende småindustri. Mindre delar av plan-
området är planlagda som naturområde och teknisk anläggning. Marken runtom 
den befintliga transformatorstationen är idag outnyttjad. Det ger möjligheten att 
bebygga en ny transformatorstation intill den befintliga. När den nya stationen 
är färdigställd rivs den äldre. 
 
Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga en ny transformatorstation i 
området samt att ny gatusträckning till intilliggande fastigheter möjliggörs. 
 
Planen är ute på samråd under tiden 13 mars 2018 till den 16 april 2018. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2018 att de inte 
har något emot förslaget om ny detaljplan för fastigheten Hallstahammars-
Nibble 1:146 samt del av Hallstahammars-Nibble 1:131. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 18. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot detaljplan för Södra Nibble 8. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 26 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 49/18 
 
Med anledning av nyanställningar behöver vissa justeringar göras i nämndens 
underskriftsbemyndigande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2017 § 8 anta nytt under-
skriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den april 2018 i 
enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 27 
 
Ansökan om medel för upprustning av teknikparken på Skantzen     
Dnr 44/18 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 15 mars 2018 att nämnden ska 
ansöka hos kommunstyrelsen om 50 000 kronor för att renovera teknikparken 
på Skantzen under 2018. 
 
Av skrivelsen framgår att teknikparken på Skantzen invigdes 2003 och består 
av en liten bit kanal med sluss, bogserbåt, pråm och slusskontor. Liknande tek-
nikparker finns på olika platser i Ekomuseum Bergslagens stiftarkommuner. 
Den finansierades genom EU-medel. Teknikparken är mycket uppskattad av 
barn sommartid. Den är i stort behov av renovering. I dagsläget är den i mycket 
dåligt skick och risken för att lekande barn kan få allvarliga skador är över-
hängande. Av den anledningen bör den renoveras i år innan sommarsäsongen 
startar. Då ansvaret för underhållet av teknikparken ligger hos kultur och fritid 
och förvaltningen inte har medel att finansiera upprustningen behöver kultur- 
och fritidsnämnden begära extra medel hos kommunstyrelsen för att klara 
finansieringen. Kultur- och fritidschefen har i samråd med chefen för tekniska 
förvaltningen bedömt att kostnaden för renovering av teknikparken uppgår till 
50 000 kronor.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 20. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen ansöka om 50 000 kronor för att under försommaren 
2018 renovera teknikparken på Skantzen. 
 
 
 
____ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 28 
 
Ansökan om medel för upprusning av ångbogseraren Rex    Dnr 45/18 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 15 mars 2018 att nämnden ska 
ansöka hos kommunstyrelsen om 250 000 kronor för att under försommaren 
2018 renovera Ångbogseraren Rex. 
 
Av skrivelse framgår att Hallstahammars kommun äger sedan 1988 ångbogse-
raren Rex. Hon blev K-märkt vid en ceremoni sommaren 2016 och är en av de 
få kvarvarande ångbogserarna från tiden kring förra seklet. Våren 2015 botten-
målades Rex enligt färgleverantörens instruktioner trots detta upptäcktes vid 
torrsättning hösten 2017 att fartyget hade stora skador. I dagsläget ligger Rex i 
en docka vid Hjälmarehamn och behöver renoveras under försommaren för att 
senare i sommar kunna delta i ett stort jubileumsfirande i Stockholm. 
 
Det som behöver utföras är bottenmålning av skrovet utvändigt. Bottenmål-
ningen omfattar rengöring med blästring till plåtrent, därefter målning med 
epoxigrundfärg och epoxi täckfärg för att erhålla ett hållbart långtidskydd av 
skrovet. Då epoximålning kräver utbildad personal och skyddsutrustning kom-
mer uppdraget att utföras av ett målningsföretag. Trädäcket behöver bytas ut då 
flertalet däcksplankor är så murkna att man har trampat igenom så att regn-
vatten tränger in i fartyget. Föreningen Bevara SS Rex har begärt in offerter på 
arbetet och utifrån dessa bedöms kostanden för bottenmålning uppgår till 
200 000 kronor och byte av däck till 180 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidschefen har hos Statens Maritima museer i mars 2018 ansökt 
om bidrag till detta renoveringsarbete. Beslut från Statens Martitima museer 
väntas senare i vår. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 21. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen ansöka om 250 000 kronor för att under försommaren 
2018 renovera Ångbogseraren Rex. 
 
Mot beslutet reserverade sig Sigge Synnergård (L) och Anita Westin Brodd 
(M). 
 
 
____ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 29 
 
Revisionsrapport ”Granskning av bidragsgivning till studieförbund och 
föreningar med avseende på intern kontroll” - för yttrande    Dnr 193/17 
 
De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 
”Granskning av bidragsgivning till studieförbund och föreningar med avseende 
på intern kontroll”, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sam-
manträde den 19 oktober 2017. Rapporten har den 22 december 2017 inkommit 
till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast i mars.  
 
Av revisorernas skrivelse den 19 december 2017 framgår bl a att revisorerna 
har granskat på vilket sätt kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av resurser till studieförbund och föreningar. 
Revisorerna bedömer att nämnden till en viss del säker ställer att en tillräcklig 
kontroll finns gällande bidragsgivning till föreningar och studieförbund. Be-
dömningen grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål. 
Med anledning härav rekommendera revisorerna följande: 
 

• Att säkerställa att rutiner för bidragsgivning avseende studieförbunden 
dokumenteras samt att tillse att regelverk Regler för bidrag till studie-
förbund verksamma i Hallstahammars kommun från 1 januari 2014 
revideras och antas i nämnden. 

• Att fördjupade granskningar bör göras stickprovsmässigt och regelbun-
det, exempelvis att varje år noggrannare granska ett par föreningars 
redovisning. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2018 bemött reviso-
rernas synpunkter.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 22. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten överlämna kultur- och fritidsför-
valtningens skrivelse den 16 mars 2018. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Revisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 30 
 
Regional kulturplan för Västmanland 2019 - 2022 - för yttrande    
Dnr 22/18 
 
Region Västmanland har översänt förslag till Regional kulturplan för Västman-
land 2019-2022 för yttrande. Yttrande ska vara region tillhanda senast den 6 
april 2018. 
 
Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans 
med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2019-2022. Den pekar 
ut övergripande strategier och utvecklingsområden och är även underlag för 
Region Västmanlands ansökan om statliga bidrag för regional kulturverksam-
het. Förslaget består av två delar. Del 1 är en beskrivning av kulturpolitiska ut-
gångspunkter, strategier och prioriterade utvecklingsområden och del två är en 
beskrivning av regionala kulturverksamheter och utvecklingsområden inom de 
olika konstformerna. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör för ärendet i skrivelse den 16 mars 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 23. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Regional kulturplan 2019-2022 uttala följande: 
 

Att Region Västmanland under perioden 2019-2022 etablerar ett 
regionalt resurscentrum för film med placering i Hallstahammar  
 
Att som förslag på verksamhetsinnehåll och finansiering för detta 
resurscentrum för film föreslå det som presenteras i bilaga1 till kul-
tur- och fritidschefens yttrande 
 
Att Region Västmanland under perioden 2019-2011 undersöka möj-
ligheten till etablering av en gemensam guide-app som alla kommu-
ner och kulturinstitutioner använder sig av 
 
Att Hallstahammars kommun ska vara pilotkommun för detta 
arbete. 
 
Att Region Västmanland under perioden 2019-2022 förstärker 
arrangörsutveckling i regionen med införande av bl a arrangemangs- 
och engagemangscoacher, samt 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 30 
 
att i övrigt överlämna kultur- och fritidschefens skrivele den 16 mars 2018 som 
sitt yttrande.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 31 
 
Överenskommelse avseende hyresskuld Hallstaarena - Hallstahammars 
Hockeyklubb     Dnr 43/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen beslutat att, efter framställan 
från Hallstahammars Hockeyklubb, bevilja anstånd med att betala hyran perio-
derna januari-mars 2016, november-december 2016 och januari-mars 2017. 
 
Vi senaste beslutet den 24 oktober 2017 § 61 beslutades om en avbetalnings-
plan för hockeyklubben.   
 
Hallstahammars Hockeyklubb har aviserat att man även har svårt att betala av 
enigt planen. 
 
Förslag till överenskommelse har upprättat av vilken bl a framgår att en ny av-
betalningsplan upprättas innebärande att varje avbetald krona som klubben gör 
motsvaras av en lika stor nedskrivning av hyresskulden från Hallstahammars 
kommun. Överenskommelse om nedskrivning av hyresskulden upphör med 
omedelbar verkan vid utebliven betalning. Om överenskommelsen upphör 
gäller kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut den 24 oktober 2017 § 61. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 24. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna överenskommelse med Hallstahammars Hockeyklubb avseende 
hyresskuld, Hallstaarena, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Hallstahammars hockeyklubb 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 32 
 
Driftbidrag till  Stiftelsen Trångfors smedja 2018    Dnr 50/18 
 
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 16 mars 2018 
om bidrag om 52 000 kronor för stiftelsens verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefen har meddelat att medel finns avsatta i budget för Stif-
telsen Trångfors smedjas verksamhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2018 § 25. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Trångfors smedja driftbidrag med 52 000 kronor. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 33 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-28 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-28 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-03-22 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	Ansökan om medel för upprusning av ångbogseraren Rex    Dnr 45/18

