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Plats och tid

Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.15

.

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Thure Andersen (S) ordf
Vivi Rönnberg (S)
Lennart Ahlström (S)
Owe Nilsson (S)
Annica Lindholm (V)
Anita Westin Brodd (M)
Marianne Avelin (C)

Övriga deltagande

Ersättare: Anna Karin Folkesson (S), Hayfaa Dabbagh (S), Sigge Synnergård
(L), kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, sekreterare Kristin Karlsson,
nämndsekreterare Julia Lundin.

Närvarorätt

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

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Annica Lindholm (V)
Kommunhuset den 28 maj 2018 klockan 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

47 - 54

………………………………………………………………………

Kristin Karlsson
Ordförande

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

Thure Andersen (S)
Justerande

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

Annica Lindholm (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 47 - 54

Sammanträdesdatum

2018-05-23
2018-05-28

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Kristin Karlsson

Utdragsbestyrkande

2018-06-19
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KFN § 47
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen

Dnr 5/18

 Kultur- och fritidschefen informerar om:
-

Justerandes signatur

Dansmanifestation av elever på Hallstahammars skolor den 23
maj 2018.
Möte med rektorer gällande dans- och filmverksamhet i skolan.
Folder om sommarlovsaktiviteter 2018 är utskickat till lärare för
vidarebefordran till elever.
Renovering pågår av Teknikparken, lekplatsen på
Skantzenområdet.
Information om arbetet med båten Albert.
I augusti invigs Skantzenscenen tillsammans med Hammarteatern.

Utdragsbestyrkande
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KFN § 48
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m
mars 2018 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 beslutar 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 för år
2018.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 9 maj för 2018 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 36.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 49
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m den 21 juni 2018 Dnr 73/18
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 maj 2018 bl a att i Regional
Kulturplan 2015-2018 finns skrivet: ”Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbibliotek i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till
bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera
medborgare på lika villkor.” För att skapa lika villkor för användarna och göra
det enkelt för dem att utnyttja folkbibliotekens gemensamma medier har ett förslag om gemensam ersättningsmodell tagits fram. Att ha gemensamt beslutade
ersättningar som blir lika för alla användarna gör att användarna kan låna och
lämna på vilket folkbibliotek som helst i länet, under samma premisser. Att
göra detta enkelt och lättfattligt underlättar också för biblioteken i kontakten
med användarna. Att låna är gratis och att reservera föreslås också bli gratis.
Det är när användaren återlämnar för sent eller tappar bort eller skadar medier
som det uppstår kostnader. Genom den gemensamma upphandlingen av biblioteksdatasystem finns numera flera stödfunktioner att tillgå för alla kommuner.
Dessa gör att användare enklare kan undvika förseningar och kostnader:
Med anledning av ovanstående gemensamma taxor för folkbiblioteken i länet
har samtliga taxor som finns för kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter sätts över. För att få bättre överblick har taxorna för biblioteksverksamheten, kulturhuset och allmänkulturverksamheten slagis ihop till en gemensam
taxa. De ändringar som föreslås i befintliga taxor är de som rör de gemensamma nya taxorna för folkbiblioteken i Västmanland. Kulturskolan, Vallmobadet och Skantzö bad- och campings taxor berörs ej.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 37.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 24 oktober 2016 § 156 och den 28 november 2016 § 179 fastställa avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet fr o m den 21 juni 2018 enligt en
till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 50
Vision Skantzen 2018 - 2028

Dnr 95/18

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 maj 2018 bl a att under våren
2017 växte en tydlig politisk avsikt fram i Hallstahammars kommun att friluftsområdet Skantzen, en av fyra så kallade Kulturfyrar i kommunen behövde en
klargjord vision. En kulturfyr definieras som ett besöksmål eller en attraktion
som har en klar och tydlig vision och som också omedelbart kopplas ihop med
området och staden den finns i eller i närheten av.
Skantzen är ett område som inhyser en mängd intressenter och aktiviteter.
Kanalbolaget, Svedvi-Berg hembygdsförening, Hallstahammars kommun,
Ekomuseum Bergslagen, Åsbygruppen inklusive Skantzön bad och camping är
några av dem, men fler finns. På grund av det stora antalet intressenter har det
tidigare varit svårt att komma fram till en gemensam vision för området. Därför
gavs dessa intressenter med kultur- och fritidsenheten som sammankallande i
uppdrag att under 2017 formulera en gemensam vision för kulturfyren Skantzen
samt ge konkreta förslag på hur intressenterna gemensamt ska arbeta för att
åstadkomma denna vision. Ett första inledande stormötet under augusti 2017
med bl a Svedvi-Berg hembygdsförening, representanter från kommunstyrelsen, kommunens tekniska kontor, kultur-och fritid, Kanalbolaget m fl. En arbetsgrupp med representanter från de olika intressenterna tillsattes.
Arbetsgruppen anser att den tidsepok som Skantzenområdet ska spegla är från
1850 till 1900. För att stärka visionens målbild föreslås att man provar hela
konceptet tidigt, men under en kortare period. Förslagsvis provas konceptet redan under juli månad 2018, för att sedan utvärderas.
Förslag till vision och målformulering är: ”Visionen för Skantzen är att skapa
en plats där områdets historia med utgångspunkt i 1800-talets senare hälft blir
levande och kan upplevas med alla sinnen”. Visionen skall uppnås på följande
sätt:








Justerandes signatur

Arbeta med den yttre miljön så att den överensstämmer med vald tidsepok.
Utöka känslan av liv och rörelse på området ”Ett levande Skantzen”
Öka tillgängligheten till området
Identifiera produkter och/eller upplevelser som är unika för
Skantzenområdet (för alla sinnen)
Återkoppla till den redan existerande vårdplanen för området
Utföra ett antal uppgifter på området
Skapa en gemensam värdegrund för alla intressenter på området.
Redan i juli 2018 klargöra visionen genom fyra veckors försökstid med
visionsmålen i fokus.
Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 50
Skantzenområdet har ett stort historiskt värde och att enas om en gemensam
vision är viktigt för att få en gemensam ledstjärna för de olika intressenter i
kommunen som arbetar för att vidareutveckla området till ett attraktivt besöksmål. Det föreslagna visionen för Skantzen är välformulerad och tar hänsyn till
områdets kulturhistoriska värde och den potential som Skantzen har att bli ett
attraktivt besöksmål.
Visionen ska efter bred remiss antas av kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 38.
Kultur- och fritidnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att anta Vision Skantzen 2018-2028, samt
att utvärdering ska ske av kultur- och fritidsnämnden oktober 2020 och att utvärderingen tillställs kommunstyrelsen.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 51
Resultatprognos per april 2018 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 62/18

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat resultatprognos per den 30 april
2018 . Av prognosen framgår bl a att flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför kostnader och intäkter är ojämnt fördelade över året. Kultur- och
fritidsnämndens budgetram år 2018 är 40 336 tkr. Helårsprognosen tyder på ett
överskridande av budget med -600 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt och blivit beviljad 1 300 tkr i projektstöd
för pråmen Albert från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Rekvirering av beviljade medel sker våren 2018. Projektet budgeterades för perioden januari-oktober 2017, men på grund av ett utdraget renoveringsarbete beräknas projektet avslutas i maj 2018. Beräknat underskott för hela
projektet är -1 342 tkr, varav år 2017 -830 tkr och år 2018 -512 tkr.
Kultur- och fritidsverksamheten underskrider budget med 250 tkr. Kultur- och
fritidsförvaltningen har erhållit statsbidrag för att bedriva lov- och sommarlovsaktiviteter. Personalkostnader kommer att fördelas på aktiviteterna och ger en
lägre personalkostnad i kulturhuset. Hallstahammars ridklubb återbetalar förskotterat bidrag till följd av kvarka år 2016. Kostnaderna ökar däremot på
biblioteket på grund av bl.a. ökade vikariekostnader.
Bad och camping överskrider budget med -350 tkr. Intäkterna blir högre p g a
fler campingnätter samtidigt som övriga kostnader ökar till följd av att man på
bad och camping har installerat 16 A el på campingen samt köpt in nya inventarier till Skantzö bad och camping pga förslitning. Skrovet på båten Rex måste
blästrar och målas. Vallmobadet kommer att ha en förlängd öppentid med en
månad under våren vilket gör att kostnaderna ökar.
Kultur- och fritidsnämnden hade den 30 april 2018 32 personer anställda varav
20 kvinnor och 12 män. Kvinnornas medelålder är 42,76 år och männens 48,42
år. Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar utgör 0 % av antalet
sjukdagar, vilket är en minskning i jämförelse med förra året (2017 28%). Sjukfrånvaron har minskat och var per 31 mars 2018 3,67% (år 2017 3,7%).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 40.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna resultatprognos per april 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Controller
Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 52
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 49/18

Med anledning av nyanställningar samt att vissa befattningar saknas i underskriftsbemyndigandet behöver vissa justeringar göras i nämndens underskriftsbemyndigande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 41.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 2 maj 2018 § 42 anta nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 juni 2018 i enlighet
med en till ärendet tillhörande bilaga.

_______
Exp till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 53
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 juni 2018
Dnr 65/18
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 maj 2018 § 63 om ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till ny delegationsordning har upprättats. I delen 1 är punkten 2.16 ny
som avser beslut om personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2018 § 42.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut 2 maj 2018 § 63 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 till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen
Reglementsärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 54
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-23
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-23
- arbetsutskottets protokoll 2018-05-16
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

