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Sammanträdesrummet Albert, Kommunhuset, klockan 13.00 - 15.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Thure Andersen (S), ordförande
Anna-Karin Folkesson (S)
Lennart Andersson (S)

Lennart Ahlström (S)
Annika Lindholm (V)
Anita Westin Brodd (M)
Marianne Avelin (S)

Övriga deltagande

Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, Laila
Andersson, Krister Hildingsson och Malin Johansson Hallsta Ridklubb § 35.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Annica Lindholm (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 24 maj 2017 klockan 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

………………………………………………………………………

35 - 47

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Thure Andersen (S)
Justerande

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

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

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 35 - 47

Sammanträdesdatum

2017-05-17
2017-05-24

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2017-06-15
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KFN § 35
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen

Dnr

Sammanträdet inleds med studiebesök vid Hallsta Ridklubb. Representanter
från föreningen informerar om pågående byggnationen av nya ridhuset samt om
föreningens verksamhet. Invigning av den nya ridanläggningen är planerad till
den 19 augusti 2017.
Kultur- och fritidschefen informerar om sommarens öppettider för fritidsgårdsverksamheten.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.00 – 14.45.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 36
Resultatprognos per april 2017 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 97/17

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat resultatprognos per den 30 april
2017. Av prognosen framgår bl a att arbetet med att vidareutveckla kulturhuset
som mötesplats har intensifierats. Olika samverkansmöten med grundskolan
och kulturhusets olika verksamheter har genomförts. Målsättningen är att
genomföra riktade verksamheter för de barn och unga som har mest behov. Ett
led i detta arbete är skapandet av en tidsbegränsad tjänst som aktivitetsskapare.
Två framgångrika utställningar har genomförts i Naturfotografiska sedan invigningen i november 2016. En av målsättningarna med detta unika fotogalleri är
att stärka kommunens attraktivitet och bidra till ökad handel. Om- och utbyggnad av Hallstahammars ridklubbs anläggning befinner sig i en intensiv fas.
Byggnationsarbetet går bra och invigning av den nya anläggningen beräknas
ske i augusti i år. Projektet att rusta upp pråmen Albert går mycket bra. Huvudmålet är att skapa en ny form av mötesplats, där det öppna fartyget Albert bjuder samman individer som står långt ifrån arbetslivet och integration. Projektets
målgrupper är ungdomar upp till 25 års ålder, personer med lindrig kognitiv/
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, kommunens LSSverksamhet, Strömsholms Kanal AB, Ekomuseum Bergslagen med två föreningar, FUB i Västmanland och Strömsholms kanals Historiska förening.
Albert beräknas stå färdig under juni i sommar.
Kultur- och fritidsnämnden hade den 30 april 2017 29 personer anställda varav
19 kvinnor och 10 män. Kvinnornas medelålder är 42,79 år och männens 49,4
år. Sjukfrånvaron har ökat och var per 31 mars 2017 3,7% (år 2016 0,95%).
Resultatprognosen speglar verksamhetens resultat för årets fyra första månader.
Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför kostnader och intäkter är
ojämnt fördelade över året. Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2017 är
36 476 tkr. För nuvarande tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 1 100 tkr. Fritidsgårdarna har utökat sin bemanning till följd av fler
besökare på ungdomsgårdarna. Övriga kostnader ökar till följd av den skadegörelse som kulturhuset utsatts för våren 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 29.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna resultatprognos per april 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 37
Fritt inträde till Skantzöbadet för barn från Vitryssland - Föreningen
Bron Dnr 89/17
Föreningen Bron som arbetar med barn med funktionshinder anför i skrivelse
inkommen den 28 april 2017 att man i juli kommer att få besöka av ca 30-35
barn och 5 vuxna ledare från Vitryssland. Vid besöket vill man att dessa barn
skall få uppleva en svensk sommardag med sol och bad och anhåller därför om
att få fritt inträde till Skantzöbadet och fri vattenrutschbana under besöksdagen
för 30-35 barn och 10 vuxna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 30.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Föreningen Bron fritt inträde samt tillgång till fri vattenrutschbana
för 30-35 barn och 10 vuxna under en dag i juli.

_____
Exp till: Föreningen Bron
Kultur- och fritidschefen
Enhetschef Jan Fagerström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 38
Kulturstöd till enskild Dnr 83/17
En ansökan har inkommit om kulturstöd motsvarande kostnaden för viss alkoholhaltig dryck.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 maj 2017 att då kultur- och fritidsnämndens medel för kulturstöd inte innefattar det som sökande ansöker om
föreslås att ansökan avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 31.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå XX XX ansökan med hänvisning till att ansökan inte omfattas av
nämndens medel för kulturstöd.

_______
Exp till: XX XX
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 39
Redovisning av åtgärder för att öka frisknärvaron

Dnr 26/17

I anslutning till att kommunfullmäktige i oktober 2016 § 151 behandlade
delårsrapporten beslutads att ”samtliga nämnder, senast under första kvartalet
2017, till kommunstyrelsen redovisar dels faktiska kostnader för sjukskrivningar under 2016, (sjuklön, vikariekostnader/fyllnads- och övertidskompensation) dels handlingsplan för hur man avser att arbeta med att få ner sjukskrivningstalen”.
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse för frisknärvaron.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 32.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera redovisningen som en anmälan och överlämna den till kommunstyrelsen.

_____
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 40
Namnsättning av ny gata, södra Näs - för yttrande

Dnr 31/17

Ett nytt bostadsområde håller på att anläggas på södra Näs i Hallstahammars
tätort. Området kommer att inrymma 8 småhustomter samt 14 hus för seniorer.
En ny gata anläggs för området som nu behöver namnsättas.
Svedvi Berg hembygdsförening har på uppdrag av planavdelningen lämnat förslag på två inflytelserika kvinnor i kommunen. Denna avgränsning gjordes därför att kommunen har en överrepresentation av manliga gatunamn. De förslag
som hembygdsföreningen lämnat är XX XX och XX XX. XX XX var gift
med XX XX, Strömholms Kanals siste mekanikus, och bosatt till 1987 på
Skantzen i Hallstahammar. XX XX blev vald till ordförande när man 1974
beslöt att återuppta Svedvi Hembygdsförening och snart påbörjades arbetet med
att realisera de gamla planerna på museum och hembygdsgård vid Skantzen.
XX XX föddes 1870 på Näs gård och någon gång på 1940-talet skrev hon ner
sina minnen från uppväxten. ”XX XX minnen”. Hon har beskrivet sitt
barndomshem ingående. ”Slinkan” en bukt i Kolbäcksån var ett kärt tillhåll för
ungdomarna i trakten och likaså holmarna i ån ”Kaninholmen och Slinktova”.
XX gick i skolan först i Lustigkulla och sedan i Näslunds då nybyggda skola.
Kultur- och fritidschefen anför att de båda föreslagna namnen är goda företrädare av namn för gata på Näs. Med hänsyn till att XX XX är född i Näs och
levde en stor del av sitt liv där föreslås XX XX som namn på ny gata i Näs.
Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2017 § 33 att överlämna ärendet till kulturoch fritidsnämnden utan eget förslag.
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska förorda att den nya lokalgatan i Näs
ska namnsättas med Elin Hammars väg.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens
yrkande
att förorda att den nya lokalgatan i Näs ska namnsättas med Elin Hammars väg.

__________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 41
Ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m
den 1 juli 2017 Dnr 93/17
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 178 ny avgiftstaxa
inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2016.
Förslag till ny taxa föreligger. Förändringar i taxan föreslås endast i den del
som avser aktiviteterna vid Vallmobadet. Avgifterna för Skantzö Bad och camping är oförändrade.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 34.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2016 § 178 fastställa ny
avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m
den 1 juli 2017 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 42
Öppethållande på Kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteket i
Kolbäck under sommaren 2017 Dnr 90/17
Förslag till öppettider har upprättats för verksamheterna i Kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteket i Kolbäck under sommaren 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 35.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa följande ordinarie öppethållande för Kulturhusets verksamheter
och biblioteket i Kolbäck under sommaren 2017:


Markplan/bibliotek har följande öppettider under perioden 26 juni
t o m 19 augusti:
Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00
Onsdag: 11.00 – 19.00
Lördag: 11.00 - 15.00



Naturfotografiska med butik har följande öppettider under perioden
26 juni t o m 19 augusti:
Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00
Onsdag: 11.00 – 19.00
Lördag: 11.00 - 15. 00



Övre plan/ungdomens hus har följande öppettider under perioden 19
juni t o m 13 augusti (v 25-32)
Måndag – Tisdag:14.00 - 21.00
Onsdag – Torsdag: 10.00 - 16.00
Fredag:14.00 -23.00
Vecka 28 och 29 - Stängt

Biblioteket i Kolbäck håller stängt fr o m den 21 juni och öppnar åter den 5
september, samt
att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för Kulturhuset och biblioteket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 oktober 2016 § 55.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 43
Driftbidrag till Stiftelsen Trångfors smedja 2017 Dnr 95/17
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 8 maj 2017 om
bidrag om 52 000 kronor för stiftelsens verksamhet.
Kultur- och fritidschefen har meddelat att medel finns avsatta i budget för Stiftelsen Trångfors smedjas verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 36.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Stiftelsen Trångfors smedja driftbidrag med 52 000 kronor.

_______
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 44
Avtal gällande skötsel av skogsstigar och leder, Hallstahammars Orienteringsklubb - för godkännande
Nu gällande avtal mellan kultur- och fritidsnämnden och Hallstahammars
Orienteringsklubb gällande skötsel av skogsstigar och leder i Hallstahammars
kommun löper ut den 30 april 2017.
Avtalet har som syfte att upprätthålla en god standard av ett antal skogsstigar
och leder i olika skogsområden i Hallstahammars kommun. Genom att erbjuda
skogsstigar och leder av god standard förmå allmänheten att i större utsträckning ta sig ut i skog och mark. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nuvarande avtal förlängs t o m den 30 april 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2017 § 37.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna avtal med Hallstahammars orienteringsklubb avseende skötsel av
stigar och leder inom Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.

_______
Exp till: Hallstahammars orienteringsklubb
Enhetschef Jan Fagerström
Nämndkansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 45
Detaljplan för kv Vattentornet (Dp 217) - för yttrande

Dnr 102/17

Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i centrala Kolbäck till bl a kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Synpunkterna ska ha inkommit senast 22 juni 2017 till kommunstyrelsen.
Planförslaget innebär framför allt att ny tomtmark för småhus skapas på och i
närheten av den före detta cementgjuteritomten. Befintligt stråk längs Strömsholmsåsen bevaras för gång- och cykeltrafik samtidigt som nya gång- och
cykelvägar skapas inom bostadsområdet.
Idag är marken i huvudsak planlagd för industriändamål. Detaljplanen handläggs med standarförfarande.
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar
påträffas i samband med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och
anmälas till Länsstyrelsen.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 maj 2017 bl a att det inte
finns något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Thure Andersen (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska uttala att man
inte har något att invända till förslaget till ny detaljplan för kvarteret Vattentornet i Kolbäck.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för
kvarteret Vattentornet i Kolbäck.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritdschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 46
Detaljplan för Knektbacken II, nya bostäder och resecentrum - för
yttrande Dnr 1/17
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Knektbacken II.
Planförslaget som omfattar fastigheterna Knektbacken 3, Eldsboda 1:286 och
Eldsboda 1:292 innebär bland annat att nya flerbostadshus av varierande höjd
kan byggas inom området. Planförslaget skapar också ett nytt gång- och cykelstråk mellan Hallstahammars centrum och Hallstahammars station, samt gör det
möjligt att skapa ett resecentrum med pendlarparkering i anslutning till tåget.
Park- och naturmark sparas samtidigt inom området
Sammanfattningsvis omfattar planförslaget att:
• ett nytt flerbostadsområde kan byggas inom området,
• ett nytt gång- och cykelstråk kan anläggas mellan Hallstahammars centrum
och Hallstahammars station,
• ett resecentrum samt pendlarparkering kan anläggas vid Hallstahammars
station, samt
• att höjden Knektbacken bevaras som naturmark.
Detaljplanen har varit ute på samråd och planen har ändrats efter synpunkter
som kom in under samrådet. Planen har nu sänts ut på granskning under tiden
15 maj till den 22 juni 2017.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 maj 2017 bl a att inom
planområdet finns tre sedan tidigare registrerade fornlämningar. Svedvi 132:1
som är ett gravfält på 60x40 med nio stensättningar, 40 meter öster om gravfältet ligger ytterligare en stensättning, Svedvi 133:1. Norr om denna, på
andra sidan gångvägen, ligger också Svedvi 133:2 som är registrerad som en
boplatslämning. Två nya fornlämningar hittades under förundersökningen. Ett
mindre härdområde hittades i sluttningen direkt nedanför gravfälltet Svedvi
132:1 och en ensamliggande härd hittades i områdets södra del. Ett mindre
härdområde hittades i sluttningen direkt nedanför gravfälltet Svedvi 132:1
och en ensamliggande härd hittades i områdets södra del. Den ensamliggande
härden har via kol-14 analys daterats till förromersk eller äldre romersk järnålder. Det härdområde som hittats i närheten av Svedvi 132:1 innehöll tre
olika härdar, två av dessa har daterats med kol-14 analys till yngre bronsålder
respektive vikingatid. I samband med exploateringen behöver detta härdområde ytterligare undersökas. Vidare undersökningar av härdområdet skulle
kunna visa på om det rör sig om ett härdområde med lång kontinuitet eller
ifall det rör sig om ett vikingatida härdområde som placerats på samma plats
som en ensamliggande härd från bronsåldern.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 46
Delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset sträcker sig längs hela Strömsholms kanalmiljö. Väster om planområdet
finns det till riksintresset hörande så kallade Skantzenområdet med brukskontor, bostad för den kanalansvarige samt mekanikus, arkivbyggnad och f.d.
gästgiveri. Planavdelningens bedömning är att den del som sträcker sig inom i
planområdet i stort saknar betydelse för riksintressets värden eftersom en
tydlig koppling till kanalmiljön saknas. Dessutom finns ingenting i beskrivningen om riksintresset som handlar om järnvägen. I kommunens kulturmiljöprogram (1985) behandlas också Skantzenområdet med ungefär samma
områdessträckning och där nämns själva stationsbyggnaden som bevarandevärd. Denna byggnad finns på järnvägens västra sida och ligger därmed utanför planområdet. Länsstyrelsen har under samrådet till denna plan meddelat
att de delar kommunens bedömning.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska uttala att den viktiga information
som framkommer i samband med arkeologiskt arbete ska gestaltas på olika sätt
i området för att stärka dess identitet vilket framgår av kultur- och fritidschefens skrivelse den 16 maj 2017 och i övrig uttala att man inte har något att
erinra mot planförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S)
yrkande
att som sitt yttrande över detaljplan för Knektbacken II uttala att den viktiga
information som framkommer i samband med arkeologiskt arbete ska gestaltas på olika sätt i området för att stärka dess identitet vilket framgår av kulturoch fritidschefens skrivelse den 16 maj 2017 och i övrig uttala att man inte
har något att erinra mot planförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 47
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-17
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-17
- arbetsutskottets protokoll 2017-05-09
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

