SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2018-09-26

1 ()

Hallsta Ridklubb, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.50
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)
Sigge Synnergård (L)
Anita Westin Brodd (M)

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsson (S), sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef
Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 67, XXX, XXX och XXX,
Hallsta Ridklubb § 69.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Anita Brodd Westin (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 1 oktober 2018 klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

67 - 76

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Thure Andersen (S)
Justerande

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

Anita Brodd Westin (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 67 - 76

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2018-09-26
2018-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2018-10-23
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KFN § 67
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen

Dnr 5/18

Representanter från Hallsta Ridklubb informerar om bland annat följande:
• Vad som återstår att göra i byggprojektet/anläggningen
• Ekonomiska läget
• Tävlingsverksamheten
• Medlemmar/medlemsinsatser
• Sponsring
• Uthyrning
Enhetschefen redogör för bidrag och subventioner som föreningar och organisationer med ungdomsverksamhet under år 2017 erhållit samt en förteckning
som visar var föreningarna har sina lokaler och anläggningar. Vidare
informerar han om upphandling av ny reningsanläggning vid Skantzöbadet,
besiktning av Vallmobadet och nytt bokningssystem vid Vallmobadet.
Kultur- och fritidschefen redogör för bidrag som studieförbunden fått under år
2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 68
Detaljplan Knektbacken, Dp. 225 – samråd

Dnr 152/18

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken till
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018.
Ett nytt resecentrum planeras vid nuvarande järnvägsstationen i Hallstahammar.
Resecentrumet ska samlokalisera buss och tåg för att ge goda förutsättningar att
resa med kollektivtrafiken, inom som utom kommunen. För att de regionala
bussarna ska kunna färdas enkelt och trafiksäkert behöver en ny bussgata anläggas mellan Brinkvägen och Knektbackenvägen. I gällande detaljplan är det
inte möjligt och därför blir syftet med denna detaljplan att en bussgata ska
kunna anläggas. Samtidigt regleras detaljplanen så att en gång- och cykelväg
ska kunna anläggas i anslutning till bussgatan.
Planförslaget omfattar ett förslag för ny detaljplan för Knektbacken och omfattar del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag är marken i huvudsak planlagd
för park.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 22 augusti 2018 att förvaltningen inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån
kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 49.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot ny detaljplan för Knektbacken.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 69
Detaljplan Sörstafors, Dp. 223 – för samråd

Dnr 360/18

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors till bland
annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018.
Planförslaget omfattar förslag för nya småhustomter i Sörstafors. Den tidigare
fotbollsplanen med tillhörande grusparkering görs om till ca 13 småhustomter.
Två bostadsfastigheter skapas också vid korsningen S. Idrottsvägen/Tallvägen.
Man passar även på att anpassa detaljplanen efter dagens förhållanden för de
befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 22 augusti 2018 att förvaltningen inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån
kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 50.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot ny detaljplan för Sörstafors.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 70
Delårsrapport per augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden Dnr 62/18
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 bland annat att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april
och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram resultatprognos per augusti 2018.
Sammanfattningsvis anförs bland annat att ”En torra och heta sommaren har
starkt bidragit till att antalet badgäster till Skantzöbadet blev rekordstor. I år
noterades 101 000 besökare vilket var betydligt fler än det tidigare besöksrekordet från år 2014 (80 000). Tack vare de goda intäkterna från denna verksamhet kan kultur- och fritidsnämnden för den ordinarie verksamheten prognostisera ett +- 0 resultat för år 2018. För projekt pråmen Albert beräknas ett
underskott på -1 370 tkr år 2018. Enligt ursprunglig plan skulle projektet avslutas oktober 2017 men på grund av ett utdraget renoveringsarbete beräknas
projektet avslutas sommaren 2019. Det råder foderbrist i landet på grund av den
varma och mycket torra sommaren vilket lett till att Hallsta ridklubb tvingats
köpa in dyrare foder från utlandet. Merkostnaden är beräknad till 312 tkr vilket
är en utgiftsökning som inte ryms i deras likviditetsbudget. Kultur- och fritidsnämnden beslutade därför vid sitt sammanträde i augusti att bevilja Hallsta ridklubb anstånd med att betala tillbaka bidraget om 289 tkr (för kvarkan under
2016) samt bevilja ridklubben ett extrabidrag om 24 tkr. Vidareutveckling av
Skantzenområdet har fortsatt även denna sommar. Under juli genomfördes
varje dag 1-8 aktiviteter varav två uppsättningar av guidning, tre olika teaterföreställningar, museum, historiska aktiviteter, slöjd- och konstworkshops,
gräsklippning med häst och cirkusskola. Den nya friluftscenen på Skantzen invigdes i augusti genom Hammarteaterns uppsättning ”Där drömmar blir till”.
Denna föreställning sågs av 2000 besökare. I år genomfördes 39 stycken sommarlovsaktiviteter och uppskattades av talrika barn och ungdomar från kommunen. Fritidsgårdsverksamheten har haft en lugn sommar med flera olika
aktiviteter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 51.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport per augusti 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 71
Förutsättningar för kultur- och fritidsnämndens mål och budget 20192021 Dnr 150/18
Planeringsramarna för kultur- och fritidsnämndens driftbudget för perioden
2018-2020 fastställdes av kommunstyrelsen den 4 december 2017. Förslaget
för åren 2019-2021 innebär att verksamheter kan bedrivas i ungefär samma omfattning som tidigare år.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till prioritering av behov i mål och budget för perioden 2019-2021 för kultur- och fritidsnämnden. Totalt begär kulturoch fritisnämnden ramutökningar på 3 060 tkr för 2019, 2 830 tkr för 2020 och
4 500 tkr för 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 52.
Anna-Karin Folkesson (S) yrkar att prioriteringarna avseende ”Estetiska lärprocesser, 0.25 tj/år” och Aktivitetsskapare i kulturhuset” utgår ur förslaget till
prioriteringar. I övrigt yrkar hon bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med
bifall till Anna-Karin Folkessons (S) ändringsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att inför mål och budget 2019-2012 prioritera i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synergård (S) och Anita Brodd Westin (M).

_______
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga)
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 72
Ansökan om höjt årligt driftbidrag - Strömsholms Golfklubb Dnr 171/17
Strömsholm golfklubb ansöker i skrivelse den 22 november 2017 om höjt drift
bidrag till 500 000 kronor. Avskrivelsen framgår att klubben har ett årligt driftbidrag från Hallstahammars kommun på 80 000 kronor.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 september 2018 att en
mycket begränsad del av golfklubbens verksamhet är i dagsläget riktad till
barn- och ungdomsverksamhet jämfört exempelvis med hockeyklubbens verksamhet. Då barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad av kultur- och fritidsnämnden kan en ökad verksamhetbidrag till Strömsholms golfklubb motiveras
om föreningen kan få fler barn och unga att aktivt delta i deras verksamet.
Avslutningsvis föreslås att driftsbidraget till Strömsholms golfklubb från 2019
höjs med 20 000 kronor under förutsätter att föreningen inkommer senast sista
november 2018 till kultur- och fritidsnämnden med en verksamhetsplan hur
föreningen avser att utöka sin barn- och ungdomsverksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 53.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att för 2019 bevilja Strömsholms golfklubb höjt driftbidrag med 20 000 kronor
under förutsättning att föreningen inkommer senast sista november 2018 till
kultur- och fritidsnämnden med en verksamhetsplan hur föreningen avser att
utöka sin barn- och ungdomsverksamhet.

_______
Exp till: Strömsholms Golfklubb
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 73
Ansökan om bidrag för inköp av snöskoter - Strömsholms Golfklubb
Dnr 198/17
Strömsholm golfklubb ansöker i skrivelse den 22 november 2017 om 20 000
kronor för köp av en snöskoter. Avskrivelsen framgår att klubben har under
flera år preparerat skidspår för allmänheten. Medlemmar och banpersonal har
utfört arbetet och lånat en snöskoter av klubbmedlem. Bensinen har bekostats
av kultur- och fritidsnämnden. Vi behöver investera i en bättre beg. Snöskoter,
för att fortsättningsvis kunna hålla skidspåren i bra skick. (Jfr investeringen på
ca 1 miljon kr för pistmaskinen vid Motionscentrum). Golfbanan ger ett utmärkt underlag för skidspår; som utnyttjas flitigt av våra kommuninvånare.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 september 2018 att den pistmaskin som köptes in till Montionscentrum för att bland annat göra skidspår
vid denna anläggning ska även fortsättningsvis användas för att göra skidspår
vid Strömsholms golfbana.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 54.
Sigge Synnergård (L) yrkar att ansökan ska beviljas.
Lennart Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sedan propositionsordningen beslutar kultur- och fritidsnämnden med bifall
till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synergårds (L) avslagsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Strömsholms golfklubb ansökan om bidrag om 20 000 kronor för
inköp av snöskoter.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L).

_______
Exp till: Strömsholms Golfklubb
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2018-09-26

Sida

9 ()

KFN § 74
Ansökan om bidrag för investering av maskiner för skötsel av gräsytor Strömsholms Golfklubb Dnr 169/17
Strömsholm golfklubb ansöker i skrivelse den 22 november 2017 om 1 miljon
kronor för köp av fairway-, green och ruffklippare. Avskrivelsen framgår att
klubben behöver investera i nya maskiner för att på kort och lång sikt utveckla
golfbanan och göra den mer attraktiv. Konkurrensen från våra grannkommuner
och deras golfklubbar är hård och samtidigt stimulerande.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 september 2018 att i dagsläget förfogar inte kultur- och fritidsnämnden över medel som möjliggör
bidrag till golfklubben för inköp av maskiner för skötsel av deras anläggning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 55.
Sigge Synnergård (L) yrkar att ansökan ska beviljas.
Sedan propositionsordningen beslutar kultur- och fritidsnämnden med bifall
till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synergårds (L) avslagsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Strömsholms golfklubb ansökan om bidrag om 1 miljon kronor för inköp av fairway-, green och ruffklippare.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L).

_______
Exp till: Strömsholms Golfklubb
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 75
Ansökan om bidrag för personalkostnader - Strömsholms Golfklubb
Dnr 170/17
Strömsholm golfklubb ansöker i skrivelse den 22 november 2017 om 30 000
kronor för personalkostnader. Avskrivelsen framgår att klubben med personlig
support kan många fler pensionärer ges möjlighet att spela golf, som en
meningsfull oh stimulerande aktivitet. Jfr Seniorglädje, där personal inom
socialnämnden vägleder och inspirerar till fysisk aktivitet.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 september 2018 att som förening främja ökad fysisk aktivitet för kommunens äldre är mycket positivt.
Kultur- och fritidsnämnden förfogar i dagsläget inte över bidragsmedel som är
riktade för att främja ökad fysisk aktivitet till 65+.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 56.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Strömsholms golfklubb ansökan om bidrag om 30 000 kronor för
personalkostnader.

_______
Exp till: Strömsholms Golfklubb
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 76
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar, samt synpunkter enligt anmälningsbilaga
daterad 2018-09-26
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-26

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

