
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, kommunstyrelsens sammanträdesrum, 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)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Anita Westin Brodd (M)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Hayfaa Dabbagh (S), Sigge Synnergård (L), 

sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, process-

ledare, Emma Rydell § 77, enhetschef Jenny Nordin § 77, aktivitetsledare Clara 

Ivemyr Strömberg § 77.  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna-Karin Folkesson (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 oktober 2018 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 77 - 85 

 

 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  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 § 77 -85 
  

Sammanträdesdatum 2018-10-22 
  
Anslaget uppsättes 2018-10-26 Anslaget nedtages 2018-11-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 2 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 77 

 

Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 

 

Processledare, Emma Rydell informerar om sommarlovsaktivisterna för barn 

mellan 6-15 år som ägt rum under sommaren. Barnen har erbjudits 38 olika 

aktiviteter under sommaren och man har haft sammanlagt 3 231 deltagare. 35 

% flickor och 65 % pojkar. 

 

Enhetschef Jenny Nordin och aktivitetsledare Clara Ivemyr Strömberg om 

verksamheten inom fritidsgårdarna. Vidare informerar de om lovaktiviteterna 

(höst-, jul- sport- och påsklov) som kommer att äga rum. Aktiviteterna vänder 

sig till barn mellan 6-15 år. En folder per lovtillfälle har tagits fram. För höst-

lovet är temat ”Skräcklov”, sportlov är temat sport och för påsklov är temat 

spel. 

 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 3 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 78 

 

Pråmen Albert - utredning om framtidsalternativ    Dnr 178/18 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 21 oktober 2018 bland annat att 

pråmen Albert har blivit inspekterad och att den inte är i sjödugligt skick. 

Anställningstiden för de tre personer som för närvarande är anställda i projektet 

går ut sista oktober i år och besked om fortsättning eller avslut av deras anställ-

ningar behöver lämnas. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Lennart Andersson (S) yrkar att, efter genomförd besiktning, ska projektet 

gällande pråmen Albert hållas vilande och att förvaltningen ska redovisa dels 

olika framtidsalternativ för pråmen, samt annan lämplig placering under utred-

ningstiden. 

 

Kultur- och fritidnämnden beslutar i enlighet med Lennart Andersson (S) 

yrkande 
 

att, efter genomförd besiktning, ska projektet gällande pråmen Albert fr o m 

den 1 november 2018 hållas vilande och att förvaltningen ska redovisa dels 

olika framtidsalternativ för pråmen, samt annan lämplig placering under utred-

ningstiden. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kultur- och fritidschefen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 4 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

KFN § 79 

 

Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 september 2019    Dnr 173/18 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 19 februari 2018 § 31 ny taxa för Vallmo-

badet.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Vallmo-

badet.  

 

Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. I princip har samtliga 

avgifter höjts. Entréavgifterna för barn 0-6 och för pensionär är desamma. 

Vidare är avgifterna för att hyra badet desamma.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 57. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta   

 

att fr o m den 30 augusti 2019, upphäva sitt beslut den 19 februari 2018 § 31 

och fr o m den 1 september 2019 fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet i 

enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

avgiften. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen (bilaga) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 5 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 80 

 

Ny avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 december 2018 

 Dnr 171/18 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 26 oktober 2017 § 111 ny avgiftstaxa inom 

bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 juli 2017.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Skantzö 

bad och camping. Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga av-

gifter har höjts. Entréavgifterna per dag till badet är oförändrade. Vidare är bl a 

vissa avgifter för tält-/husvagnsplats och stugor oförändrade.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 58. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2017 § 11 fastställa ny av-

giftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 

1 december 2018 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

avgiften, samt 

 

att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 

etc som ej är reglerad i taxan. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen (bilaga) 

 

  

 

 

               

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 6 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 81 

 

Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1 

januari 2019     Dnr 172/18 

 

Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 37. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att i takt 

med att kostnader ökar för lokaler, anläggningar och annat föreslås att bespa-

ringar sker inom ramen för föreningsbidragsstödet. Det som avses är minskade 

subventioner för hyra av idrottshallar, simhall och idrottsanläggningar. Dess-

utom höjs taket för den maximala kostnad som bidragsberättigad ungdoms-

förening behöver erlägga för nyttjande av kommunal idrotts/simhallar och an-

läggningar, Sporthallen samt Hallstarena. 

 
Förslag till nya regler har upprättats. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 56. 

 

Lennart Andersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-

ning avseende alternativa besparingar inom föreningsstödet. Annica Lindholm 

(V) instämmer i Lennarts Anderssons (S) återremissyrkande. 

 

Sedan propositionsordingen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till Lennart Anderssons (S) återremissyrkande. 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslutar således  
 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning avseende alternativa bespa-

ringar inom föreningsstödet. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Enhetschef , bad – och camping 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 7 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 82 

 

Anhållan om kommunalt lån - Strömsholms Golfklubb    Dnr 168/17 

 

Strömsholm golfklubb anför i skrivelse den 22 november 2017 att golfklubben 

har lån med kommunal borgen. Från början var lånet på 4 milj. kr och kr och i 

dagsläget, efter amorteringar, återstår 3,3 miljoner kronor. Klubben vill ha 

möjlighet till samma ränta på lånen som Sporthallen erbjudits. Därefter har 

golfkubben den 8 oktober 2018 inkommit med förtydligande angående deras 

frågeställning här ovan. I förtydligandet står det ”Vad vi avser här, är att få ett 

lån genom kommunen på samma villkor som andra föreningar i kommunen, 

exempelvis Sporthallen och Ridklubben. Vår avsikt då, är att lösa våra nu-

varande lån hos Nordea på 3,3 miljoner kronor.” 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att Sporthallen 

och Hallstahammars Ridklubb har beviljats kommunalt lån men att det är svårt 

att jämföra båda dessa föreningars verksamheter med golfklubbens. Exempel-

vis bedriver sporthallen en omfattande publika verksamhet som vänder sig till 

allmänheten och Hallstahammars ridklubb är en av kommunens största före-

ningar när det gäller att bedriva verksamhet för barn och unga. Bättre vore att 

jämföra låneuppläggen mellan Hallstahammars tennisklubb och Strömsholms 

golfklubb. Tennisklubben har kommunal borgen för lån i privat bank för sin 

föreningsägda tennishall. Dess ungdomsverksamhet är dessutom större än 

golfklubben. Strömsholms golfklubb har också kommunal borgen för sin an-

läggning. Avslutningsvis föreslås att Strömsholms golfklubbs begäran om att 

få ett kommunalt lån på ca 3,3 miljoner kronor avslås. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 60. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att inte bevilja Strömholms Golfklubb kommunalt lån om 3,3 miljoner kronor.  

 

 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-22 8 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 83 

 

Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland - god-

kännande av förlängning av befintligt avtal    Dnr 169/18 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 4 september 2014 § 45 att medverka 

till finansiering av Kulturarvsportal Västmanland. Kommunerna finansierar 

med en krona per kommuninvånare och år och Region Västmanland finansiera 

med en krona per länsinvånare och år. Överenskommelsen gäller t o m den 31 

december 2018.  

 

Region Västmanlands strategiska regional har den 31 augusti 2108 beslutat 

föreslå regionen och respektive kommun att godkänna en förlängning t o m den 

31 december 2022 av överenskommelsen samt att man godkänner nuvarande 

finansieringsnyckeltal. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 oktober 2018 bland annat att 

syftet med kulturarvsportalen är att den ska främja att ett levande kulturarv be-

varas, används och utvecklas d.v.s. den ska vara den givna digitala ingången för 

kulturarvsintresserade som söker material och information om det västmanländ-

ska kulturarvet. Landstinget är samordnare av arbetet. En webbredaktion ska 

arbeta med utveckling av funktioner, form och innehåll samt med uppgiften att 

lägga in material i portalen. Kommunerna medverkar aktivt i arbetet genom att 

kontinuerligt bidra med lokalt kulturarvsmaterial. Avslutningsvis föreslås att 

samverkansavtalet med länets kommuner och Region Västmanland förlängs t o 

m den 31 december 2022. Kostnaden härför tas ut befintlig ram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 61. 

 

Lennart Andersson (S) och Lennart Ahlström (S) yrkar bifall till arbetsut-

skottets förslag. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att, under förutsättning att Regional Västmanland och övriga kommuner fortsatt 

medverkar till finanseringen av Kulturarvsportal Västmanland, för sin del god-

känna dels en förlängning av nuvarande överenskommelse om Webportalen 

Kulturarv Västmanland t o m den 31 december 2022, dels att nuvarande finan-

sieringsnyckel fortsätter gälla. 

 

 
_______ 

Exp till:  Region Västmanland 

 Kultur- och fritidschef 

 Controller  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 84 

 

Placering av offentlig konst - skulpturen Aida was here – för yttrande    
Dnr 149/18 

 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i augusti 2018 behandlades ären-

det om konstnärlig utsmyckning av Skantzsjön genom projekt - Ekomuseum 

Art space. Projektetägare är Konstfrämjandet Västmanland, Ekomuseum 

Bergslagen och Strömsholms Kanal AB. Projektet arrangeras med stöd av 

Region Västmanlands kulturella och kreativa medel och Västmanlands läns 

bildningsförbund och i samverkan med Hallstahammars kommun (sommarlovs-

aktiviteter samt medverkan i Tillsammansdagen). En del i detta projekt är att 

samtidskonstnären XX ska skapa en skulptur. 

 

Projektägarna har den 8 oktober 2018 inkommit med skrivelse till kommunen 

som dels redogör för fler alternaiva placeringar av skulpturen, dels beskriver 

vem som har ägar- och underhållsansvaret av densamma. Kommunstyrelsen har 

sänt förslaget till bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

I skrivande stund äger upphovspersonen XX verket. Aida Chehrehgosha 

kommer att skänka verket till Strömsholms Kanal AB och detta kommer att 

avtalas skriftligen. Verket kommer att underhållas årligen av Strömsholms 

Kanal AB. Om verket med tidens tand försämras i materiell kvalitet på ett sätt 

som inte går att restaureras kommer verket att demonteras och forslas bort av 

Strömsholms kanal AB. Strömsholms kanal AB gör en årlig beskrivning av 

verkets skick. Projektägarna har presenterat fyra placeringsalternativ med 

prioriteringsordning. Två förslag är i Skantzsjön och två förslag är vid 

trekanten vid Sörqvarns slussen. Om skulpturen skulle placeras i vatten höjer 

den sig ca 5,8 meter ovanför vattenytan. Den höjden på verket är 7,3 meter. 

med en inre höjd på 4,2 m. Totalbredden är 9,5 m i botten, med ett djup på 1,3 

m. Skulle konstverket placeras på land ökar den visuella höjden men ca 1,3 m. 

 

Kultur- och fritidschefen redogör för ärendet i skrivelse den 11 oktober 2018. 

Avslutningsvis föreslås alternativ 2 som är ett av förslagen som är beläget vid 

Sörqvarns slussen. I detta placeringsalternativ skulle betraktaren kunna komma 

nära verket och uppleva det också inifrån eftersom skulpturen även kan upp-

levas som en koja I direkt anslutning till konstverket passerar dagligen också 

många trafikanter, fotgängare m fl. Även sommartid befolkas gräsytan intill av 

bl a bad- och campinggäster. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 62. 

 

Lennart Andersson (S) och Lennart Ahlström (S) yrkar bifall till arbets-

utskottets förslag. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KFN § 84 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande uttala att skulpturen placeras i trekanten vid Sörqvarns 

sluss och förordrar placeringsalternativ 2 (i kanten av gräsytan mot träddungen 

där skulpturen syns allra bäst). 

 
_______ 

Exp till:  Kommunstyrelsen 
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KFN § 85 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar, samt synpunkter enligt anmälningsbilaga 

daterad 2018-10-22 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-10-22 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 

 


