
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 1 () 

Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.55 
. 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)  
 Annica Lindholm (V)  
 Marianne Avelin (C)  
 Anita Westin Brodd (M)  
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Sigge Synnergård (L), Mikael Zeidlitz (MP), 

sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, 
kulturutvecklare Åsa Lundqvist § 62, enhetschef Jan Fagerström § 62, Jenny 
Hägg § 62, XXX, konstfrämjandet Västmanland och konstnär XXX § 62. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Marianne Avelin (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 september 2018 klockan 08.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 62 – 66 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Marianne Avelin (C) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 62 - 66 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-29 
  
Anslaget uppsättes 2018-09-04 Anslaget nedtages 2018-09-26 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 62 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 

• Ekomuseum Art Space är ett tillfälligt konstprojekt i form av ett artist-
inresidence där en konstnär under två perioder (totalt 4 veckor) som-
maren 2018 fått möjligheten att arbetar sida vid sida med slussports-
renoverare i Kanalbyggnadshyttan. Konstnären valdes genom en öppen 
utlysning och i konstnärens uppdrag ingick sommarlovsaktiviteter i 
samverkan med Hallstahammars kommun, öppet hus/öppen ateljé samt 
samtal inför och med publik och besökare. Konstfrämjandet Västman-
land, tillsammans med Ekomuseum Bergslagen och Strömsholms Kanal 
AB står bakom initiativet. XXX, konstfrämjandet Västmanland och 
konstnär XXX informera om konstnärens konstverk och möjlig 
utplacering av denna. 

 
• Enhetscheferna från respektive enhet informerar om sommarens aktivi-

teter. 
 

• Kultur- och fritidschefen informerar om att Hallsta Ridklubb kommit in 
med ekonomisk redovisning för juni och juli månad. Vidare informerar 
han om statusen kring båtarna Albert och REX. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 63 
 
Överföring av ekonomiska medel till kommunstyrelsen för finansiering av 
en kommunövergripande bemanningsenhet           Dnr 148/18 
 
Bemanningsenheten tillhör i dagsläget socialförvaltningens område LSS. En-
heten startades 2008 inom socialförvaltningen med anledning av att behovet av 
vikarier från början var störst där. Under åren har enheten växt med större och 
nya verksamheter. Sedan år 2011 rekryterar även förskola och fritids sina vika-
rier via bemanningen och sedan 2015 likaså skolan. Inom socialförvaltningen 
har alla befintliga verksamheter vuxit både i form av flera medarbetare och nya 
verksamheter. 
 
Under tiden 2017-04-01 – 2019-03-31 pågår projektet ”personalförsörjnings-
kedjan”. Det huvudsakliga syftet med projektet är att bryta den uppåtgående 
trenden att sjukfrånvaron ökar för varje år. Ett uttalat mål i projektet är att 
sänka sjukfrånvaron från 7,64 % till en nivå runt 5 % där det under projektiden 
ska synas ett trendbrott och en början till en sänkning av sjukfrånvaron.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 juli 2018 att projektet 
är mer än att komma till bukt med den stigande sjukfrånvaron, det är flera delar 
som hänger ihop i en kedja; en bra arbetsmiljö kännetecknas av goda 
arbetsplatser och ger en attraktiv och jämställd arbetsgivare, där de anställda är 
friska, glada och engagerade. Det handlar också om att kunna rekrytera, ut-
veckla och behålla medarbetare samt att ta fram strategier för hur vi kan arbeta 
med kompetensöverföring vid pensionsavgångar. Att ha en kvalitetssäker 
rekrytering och bemanning är avgörande för att lyckas i arbetet, varför en del av 
projektet handlar om att också under projekttiden undersöka möjligheter till att 
skapa en kommungemensam rekryterings- och bemanningsenhet så personal-
försörjningskedjan länkas ihop. Vidare anförs att i syfte att effektivisera och 
samordna de timavlönade vikarier som anställs i de olika förvaltningarna i 
kommunen, föreslår HR-chefen i skrivelse den 9 juli 2018 att en kommunöver-
gripande bemanningsenhet inrättas under kommunstyrelseförvaltningen. Den 
kommunövergripande bemanningsenheten ska tillgodose förvaltningarnas be-
hov av timavlönade vikarier och också anställa samt ansvara för allt som rör 
vikariens anställning. Vidare ska den kommunövergripande bemanningsen-
heten på ett kvalitetssäkert sätt tillhandahålla timavlönade vikarier till de olika 
förvaltningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen ska enligt förslag i HR-chefens 
skrivelse föra över 100 tkr till kommunstyrelsen för att finansiera en kom-
munövergripande bemanningsenhet. 
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar att nämnden ska föra över 100 tkr till kommun-
styrelsen för att finansiera en kommunövergripande bemanningsenhet. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 63 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar i enlighet med Lennart 
Anderssons (S) yrkande 
 
att fr o m den 1 januari 2019 föra över 100 tkr från kultur- och fritidsnämnden 
till kommunstyrelsen för att finansiera en kommunövergripande bemannings-
enhet organiserad vid kommunstyrelseförvaltningen. 
 
 

 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef 
              Kommunstyrelsen 
 Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 64 
 
Schaktning och förläggning av markkabel för nyanslutning på Eriksbergs-
vägen, Hallstahammar - för yttrande    Dnr 125/18 
 
Mälarenergi Elnät AB har för avsikt att schakta och förlägga markkabel för en 
nyanslutning på Eriksbergsvägen och har sänt förslaget på remiss till kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidschefen har meddelat att han inte har han inte funnit något 
som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdrags-
område. 
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska uttala att man inte har något att 
erinra. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget.  

 
 
 

_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef 
              Mälarenergi Elnät AB 
 
 
               
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 65 
 
Anstånd om återbetalning av förskott av bidrag - Hallstahammars 
ridklubb    Dnr 156/18 
 
Hallstahammars ridklubb inkom den 22 augusti 2018 med en begäran om an-
stånd om återbetalning av förskott av bidrag som ridklubben fick under 2016 
samt begäran om ett extrabidrag om 23 500 kronor. Överenskommelse med 
föreningen angående förskott om 289 000kronor som betalades ut under 2016 
då anläggningen drabbades av kvarkan, skulle återbetalas under 2018.  
 
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 23 augusti 2018 att anled-
ningen till att Hallstahammars ridklubb begär anstånd om det tidigare utbeta-
lade bidraget samt begäran om ett extrabidrag om 23 500 kronor är att de i 
dagsläget befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation där de riskerar att få 
problem med sin likviditet. Orsaken är att det på grund av den extremt torra 
sommaren råder foderbrist i Sverige vilket har lett till att ridklubben tvingas 
köpa in dyrare foder från utlandet. Merkostnaden för foder beräknas i dags-
läget ska kosta ridklubben 311 500 kronor. En summa som inte ryms i deras 
likviditetsbudget. De beskriver att en höjning av ridavgiften till en nivå som 
skulle täcka kostnadsökningen skulle inte vara möjlig då flera av medlem-
marna har svårt att klara dagens avgiftsnivå. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Lennart Andersson (S) yrkar att klubben ska beviljas anstånd med att återbe-
tala bidraget för 2016 och att de beviljas extra bidrag om 23 500 kronor. 
Vidare yrkar han att klubben ska inkomma med en plan hur och när bidragen 
kan återbetalas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennart Anderssons 
(S) yrkande. 
 
att bevilja Hallstahammars ridklubb anstånd med att återbetala bidraget för 
2016 om 289 000 kronor under 2018. 
 
att bevilja ridklubben ett extra bidrag om 23 500 kronor, samt 
 
att Hallstahammar ridklubb senast sista november 2018 inkomma till kultur- 
och fritidsnämnden med en plan för hur och när bidragen om sammanlagt  
311 500 kronor kan återbetalas. 
 
 
_______ 
Exp till:  Hallstahammars ridklubb 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 66 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar, samt synpunkter enligt anmälningsbilaga 
daterad 2018-08-29 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-29 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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