
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-27 1  

Plats och tid Sammanträdesrummet Albert, Kommunhuset, klockan 13.00 – 16.45 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
.  

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Lorin Ismael (V)  
 Lennart Andersson (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Annika Lindholm (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, 

kulturutvecklare Åsa Lundqvist § 48, enhetschef Jenny Nordin § 48, 

samordnare Anna Svenberg § 48, HR-chef Helene Mårtén § 48, enhetschef Jan 

Fagerström § 49-50 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lennart Ahlström (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 oktober 2017 klockan15.00.  
 

Underskrifter  Paragrafer 48 - 59 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Thure Andersen (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Lennart Ahlström (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 48 - 59 
  

Sammanträdesdatum 2017-09-27 
  
Anslaget uppsättes 2017-10-04 Anslaget nedtages 2017-10-26 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 48 

 

Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 148/17 

 

 Kulturutvecklare Åsa Lundqvist och enhetschefen för fritidsgårdsverk-

samheten Jenny Nordin informerar om sina respektive verksamheter. 

 

 Samordnare Anna Svenberg och HR-chef Helene Mårtén informerar om 

förtroendevaldas arbetsgivarroll i arbetsmiljöarbetet och pågående 

rehab-projektet ”Personalförsörjningskedjan”. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 49 

 

Redovisning av föreningsbidrag och subventioner till föreningar med ung-

domsverksamhet 2016    Dnr 135/17 

 

Enhetschefen har upprättat en sammanställning över bidrag och subventioner 

som föreningar och organisationer med ungdomsverksamhet erhållit av kultur- 

och fritids föreningsbyrå under år 2016 samt en förteckning som visar var före-

ningarna har sina lokaler och anläggningar. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 38. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Enhetschef Jan Fagerström  
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KFN § 50 

 

Ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m 

den 1 december 2017    Dnr  134/17 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 19 juni 2017 § 84 ny avgiftstaxa inom bad-

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

 

Förslag till ny taxa föreligger. Förändringar i taxan föreslås endast i den del 

som avser Skantzö Bad och camping. Avgiftshöjningar sker främst inom 

Skantzö camping för månads- och säsongsplatser samt hyra för campingstugor. 

Vidare föreslås bland annat att 10-korten för vuxna och pensionärer höjs. Av-

gifterna för Vallmobadet är oförändrade. Vallmobadets taxa kommer att behöva 

justeras senast februari 2018 för att rätt information kan lämnas avseende 

Vallmobadets aktiviter inför hösten 2018.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 39. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut 19 juni 2017 § 84 avseende avgiftstaxor för 

bad-camping-turisms verksamhetsområden, fastställa ny avgiftstaxa för turist, 

bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 1 december 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  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 51 

 

Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun – för yttrande 

till kommunstyrelsen    Dnr 117/17 

 

Kommunstyrelsen har den 13 juni 2017 överlämnat ett förslag till nya lokala 

ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun till bl a kultur- och fritids-

nämnden för yttrande. Syftet med lokala ordningsföreskrifter är att säkerställa 

den allmänna ordningen på offentlig plats inom kommunen och är ett lokalt 

komplement till de generella bestämmelser som finns i Ordningslagen. Ytt-

rande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 29 september 2017. 

 

Beslut om de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna togs av kommun-

fullmäktige den 21 juni 2010 § 77. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse den 14 september 2017 till-

lägg under § 12 i föreskrifterna vad avser förtäring av alkohol. Ett förtydligande 

bör göras att förbudet även gäller droger och att förbudet skall gälla i och i nära 

anslutning till Kulturhuset i Hallstahammar och Stationshuset i Kolbäck. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 40. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över lokala ordningsföreskrifter överlämna förvaltningens 

skrivelse den 14 september 2017 till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 52 

 

Revidering av besöksmål inom Ekomuseum Bergslagen    Dnr 127/17 

 

Ekomuseum Bergslagen önskar under hösten en översyn och revidering av alla 

besöksmål som ska ingå i Ekomuseum Bergslagenon och vill att kommunerna 

lämnar förslag på vilka av besöksmålen som kommunen vill behålla, eventuell 

ta bort samt tillföra nya. Senaste revideringen gjordes 2008. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2014 att 

Ekomuseum Bergslagen är ett decentraliserat friluftsmuseum i Västmanland 

och södra Dalarna. Museet började sin verksamhet 1986 genom ett samarbete 

mellan kommuner och länsmuseer i området. Det räknas idag till världens 

största ekomuseum. Det gemensamma temat för museet är järnets historia. 

Ekomuseum Bergslagen består idag 63 besöksmål som belyser järnhanteringen 

och järnets väg på olika sätt från kolproduktion och gruvor, hyttor och järnbruk 

i norr och med Strömsholms kanal som transportled, ner till Mälaren i söder. 

Ekomuseum Bergslagen drivs genom stiftelsen Ekomuseum Bergslagen vars 

ändamål är att i samverkan med stiftarkommunerna belysa bergslagens indu-

strihistoria genom att utveckla nätverk av attraktiva besöksmål i landskapet. 

 

De besöksmål inom kommunens som idag finns på Ekomuseums lista är: 

Borgåsunds hamn, Knytpunkten, Skantzen, Strömsholms kanal, Strömsholms 

slott, Trångfors smedja och Västerqvarn 

 

I samråd med kommunens turismkonsulent föreslå följande revidering. 

 

Följande besöksmål tas bort: 

 Knytpunkten – byggnaden används sedan en tid tillbaka i huvudsak som 

Ridskolan Strömsholms administrativa centrum. Inte längre ett tydligt 

besöksmål för Ekomuseum Bergslagen 

 Västerqvarn – Är en kommersiell anläggning där det finns ett kvarnmu-

seum men som inte marknadsförs 

 

Följande besöksmål ska vara kvar: Borgåsunds hamn, Skantzen, Strömsholms 

kanal, Strömsholms slott och Trångfors smedja 

 

Förslag på ett nytt besöksmål: Herrevad i Kolbäck. En viktig historisk plats 

som sedan några år tillbaka blivit upprustad och är väl värd att lyftas fram som 

ett nytt besöksmål på Ekomuseum Bergslagens lista. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 41. 

 

Lennart Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Forts KFN § 52 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att Borgåsunds hamn, Skantzen, Strömsholms kanal, Strömsholms slott, Trång-

fors smedja även fortsättningsvis ska vara kvar inom Ekomuseum Bergslagens 

besöksmål,  

 

att Knytpunkten och Västerqvarn tas bort som besöksmål inom Ekomuseum 

Bergslagen, samt  

 

att Herrevad i Kolbäck blir ett nytt besöksmål inom Ekomuseum Bergslagen. 

 

 

 

_____ 
Exp till: Kommunstyrelsen  

  Ekomuseum Bergslagen  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-27 

 

8  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 53 

 

Aktualitetsprövning av Hallstahammars kommuns översiktsplan - för 

yttrande    Dnr 84/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat ut kommunens översiktsplan för yttrande till 

bland annat kultur- och fritidsnämnden i och med att den ska aktualitets-prövas. 

 

I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars 

kommun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en vägled-

ning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår 

byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte ett 

bindande dokument utan endast vägledande.  

 

I översiktsplanen ska det framgå: 

 Grunddragen av mark- och vattenanvändningen. 

 Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

 Hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen av-

ser att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

 

Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitetsprö-

vas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska samtidigt redovisa sina syn-

punkter i frågor som gäller statliga och mellankommunala intressen som kan 

ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. I december 2016 kom länsstyrel-

sen in med sin sammanfattande redogörelse. I den samlade bilden anser läns-

styrelsen att kommunens översiktsplan är aktuell eftersom inga stora föränd-

ringar i lagstiftningen har skett sedan planen antogs. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2017 bl a att 

översiktsplanen är en viktig del i det strategiska arbetet för att uppnå visionen. 

Planen är ett viktigt verktyg med vägledning i hur kommunen ska planera för 

att nå uppsatta mål. 

 

I översiktsplanen synliggörs och beskrivs exempelvis förutsättningar för beva-

rande av värdefulla kulturmiljöer som Strömsholms kanalmiljö, områden för 

rekreation och friluftsliv som exempelvis Strömsholms kanal/Kolbäcksån, 

Sörkvarnsforsens naturreservat, Åsby-Skantzenområdet och Trångfors. Viktiga 

fritidsanläggningar finns upptagna som t ex Hallsta Arena vid Trollebo, 

Motionscentrum, Skantzö bad och camping, Hallsta Ridklubbs ridanläggning, 

Vallmobadet, golfbana söder om Kolbäck, friluftsbadet och småbåtshamnen i 

Borgåsund, ridhus och stallar i Strömsholm m m.  
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Forts KFN § 53 

 

Förvaltningen föreslår följande ändringar: 

I avsnittet om samlingslokaler, kulturutbud etc, står det bl a att bibliotek finns i 

Hallstahammar. Bibliotek ska bytas ut mot Kulturhus som innehåller bibliotek, 

fritidsgård, evenemangslokaler, galleri, studio- och undervisningslokaler för 

dans, musik, film, foto m m. 

 

Under rubriken fritidsanläggningar bör avsnittet om mark för Hallsta Ridklubb 

uppdateras. I samma del i översiktplanen ska också beskrivningen om anlägg-

ning för skateboard tas bort eftersom den inte längre finns kvar. Vidare bör pla-

nen kompletteras med de utegym som nu är uppbyggda samt hälsans stig. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 42. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att be-

fintlig cykelled utmed Strömsholms kanal i Kolbäck ska ledas om så den 

passerar minnesplatsen för slaget vid Herrevadsbro. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Sigge Synnergårds (L) tilläggs-

yrkande.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över aktualisering av Hallstahammars kommuns översikts-

plan överlämna förvaltningens skrivelse den 14 september 2017, samt 

 

att uttala att befintlig cykelled utmed Strömsholms kanals i Kolbäck ska ledas 

om så den passerar minnesplatsen för slaget vid Herrevadsbro. 

 

 

 
__________ 

Exp: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 54 

 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 oktober 2017    

Dnr 133/17 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 november 2014 § 60 om ny dele-

gationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

 

Förslag till ny delegationsordning har upprättats. I delen 1 är punkterna 2:8-

2.15 nya. 2:8 avser beslut om granskningsutlåtande gällande kommunens 

detaljplaner. 2:9 avser E-förslag och punkterna 2:10-2:15 avser beslut om 

representation och gåva. I delen 2 är punkten 8.1.2 ny och avser yttrande till 

Skogsstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 43. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut 20 november 2014 § 60 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: Reglementspärmen 

  Samtligapersoner upptagna i förteckningen 
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KFN § 55 

 

Delårsrapport per augusti 2017 för kultur- och fritidsnämnden, samt upp-

följning av handlingsplan för ekonomi i balans    Dnr 97/17 

 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde budget för 2016-2018 den 15 

juni 2015 § 77 beslutades det bland annat att gemensam uppföljning av verk-

samhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och per sista augusti 

varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan april-

prognosen mer har karaktär av årsprognos. Vidare beslutades att vid avvikelse i 

verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt under-

rättas och handlingsplan upprättas över hur budgetbalansen skall nås. Därefter 

har kommunfullmäktige den 19 juni 2017 § 85 beslutat att nämnderna senast i 

samband med delårsrapporten per augusti månad till kommunstyrelsen inkom-

ma med uppföljning av sina handlingsplaner jämte nya årgärdspunkter för att 

kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få 

bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har den 14 september 2017 upprättat en skri-

velse där uppföljning av handlingsplaner redovisas. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per augusti 2017. 

Sammanfattningsvis anför bland annat att samverkansmöten med grundskolan 

och kulturhusets olika verksamheter har genomförts. Flera riktade aktiviteter 

för de barn och unga som har mest behov är igångsatt. Tre framgångsrika ut-

ställningar har genomförts i Naturfotografiska sedan invigningen i november 

2016. En av målsättningarna med detta för Norden unika fotogalleri är att 

stärka kommunens attraktivitet och bidra till ökad handel. De flesta besökarna 

kommer ifrån Mälardalsregionen men galleriet har också regelbundna besök 

från andra delar av Sverige. Om- och utbyggnad av Hallstahammars ridklubbs 

anläggning har gått mycket bra under året. Flera organisationer och föreningar 

har gjort studiebesök på plats för att få ta del av Hallsta ridklubbs erfarenheter i 

detta projekt. Ridanläggningen beräknas stå färdig under oktober i år. Arbetet 

med att stärka kulturskolans samarbete med kommunens grundskolor i den var-

dagliga undervisningen genom att integrera olika konstnärliga uttrycksmedel 

fortsätter att vidareutvecklas. Utöver film och dans integrerar kulturskolan 

sedan en tid tillbaka också övriga sång- och musiklärare i detta samarbete. 

Projektets målgrupper är ungdomar upp till 25 års ålder, personer med lindrig 

funktionsnedsättning samt personer med annan etnisk bakgrund än svensk. 

Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, kommunens LSS-verksamhet, 

Strömsholms Kanal AB, Ekomuseum Bergslagen med två föreningar, FUB i 

Västmanland och Strömsholms kanals Historiska förening. Målsättning var att 

hinna få klart renoveringen av pråmen till denna sommar för att kunna genom-

föra nya former av upplevelseprodukter längs kanalen med Albert som upp-

levelsearena. På grund av ett utdraget renoveringsarbete kunde pråmen inte sjö-

sättas i år. Skantzö camping har fortsatt visat mycket goda resultat.  
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Forts KFN § 55 

 

Perioden jan-juli ökade intäkterna med 5% jämfört med 2016 som var det bästa 

campingåret någonsin. Skantzöbadet har dock haft färre besökare än beräknat 

på grund av den svala sommaren. 

 

Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2017 30 personer anställda, 

varav 20 kvinnor och 10 män. Kvinnornas medelålder är 42,33 år och männens 

49,40 år. Delårsrapport per augusti speglar verksamhetens resultat för årets åtta 

första månader. Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför intäkter och 

kostnader är ojämnt fördelade över året. Hyra, el, fjärrvärme, VA och kapital-

kostnader är periodiserade för att visa ett mer rättvisande resultat. 

 

Kultur- och fritidsnämndens budgetram år 2017 är 36 476 tkr. För nuvarande 

tyder helårsprognosen på ett överskridande av budget med 800 tkr. Fritids-

gårdarna har utökat sin bemanning till följd av fler besökare på ungdoms-

gårdarna. Övriga kostnader ökar eftersom kulturhuset under våren utsatts för 

skadegörelse. Intäkterna från ishallen blir lägre till följd av ett nytt avtal med 

Hallsta Hockey samt färre uthyrningar. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 44. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport per augusti 2017 och överlämna den till kommun-

styrelsen, samt 

 

att godkänna uppföljning av handlingsplaner för ekonomi i balans och över-

lämna den till kommunstyrelsen. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kultur- och fritidschefen 

 Kommunstyrelsen 
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KFN § 56 

 

Införande av förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner – för yttrande    
Dnr 130/17 

 

Kommunstyrelsen den 4 september 2017 överlämnat en remiss till bland annat 

kultur- och fritidsnämnden gällande införande av förmånsportal för kostnads-

neutrala förmåner. 

 

I remissen från kommunstyrelsen anförs det bland annat att ”I konkurrensen om 

nya medarbetare liksom för att behålla nuvarande medarbetare, är det viktigt att 

utveckla kommunens varumärke – Hallstahammars kommun ska uppfattas som 

en attraktiv arbetsgivare. Begreppet attraktivitet innehåller många dimensioner 

varför kommunens insatser måste vara både generella och individanpassade. Ett 

viktigt område i detta sammanhang är hur vi lyckas beskriva vilka förmåner 

varje enskild anställd har inom Hallstahammars kommun. Förmånerna i en 

kommunal anställning kan på flera områden mäta sig med motsvarande inom 

andra avtalsområden/sektorer. Kommunen behöver emellertid utveckla sitt sätt 

att förmedla och marknadsföra förmåner för våra medarbetare och blivande 

medarbetare. Ett mer samordnat förmånssystem kan förväntas ge bl a följande 

effekter; underlätta rekrytering av nya medarbetare, uppskattning från befintliga 

medarbetare, tydligare information om befintliga förmåner, mervärde genom 

tydliga erbjudanden, nya kostnadsneutrala förmåner, en helhetslösning för flera 

tjänster och valfrihet för individen. Exempel på områden där individuell in-

formation kan förmedlas är om pensionen, försäkringar, löneväxling, friskvård 

mm. En viktig förmån för att rekrytera och behålla personal har i andra kom-

muner visat sig vara att erbjuda olika förmåner, som kan erhållas genom löne-

växling, Främst på grund av ett mer fördelaktigt pris, men också genom att 

medarbetare ges möjlighet att betala via avdrag på lönen. Exempel på förmån 

som kan erhållas genom löneväxling är elcykel och dator. Kostnaden för för-

månsportalen beräknas totalt uppgå till ca 480 000:- per år vilket motsvarar 400 

kr per anställd. Finansieringen sker genom att kostnaden fördelas på de olika 

förvaltningarna i förhållande till antal anställda.”  

 

Per den 31 december 2016 hade kultur- och fritidsförvaltningen 28 medar-

betare. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 september 2017 att föreslagna 

årliga fördelningskostnaden här ovan beskriven innebär en kostnad om ca  

12 000 kronor för kultur- och fridsnämndens vilken tas ur nämndens befintliga 

ram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 45. 
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Forts KFN § 56 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom införandet av förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner 

för anställda i Hallstahammars kommun, samt  

 

att kostnaderna ryms inom befintlig budget. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidschefen 

 Controller 
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KFN § 57 

 

Upphörande av ferieverksamhet samt omdisponering av medlen för fri-

tidsgårdarnas ferieverksamhet    Dnr 71/17 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 september 2017 bland 

annat att fritidsgårdverksamheten sedan flera år tillbaka erbjuder möjlighet för 

kommunens ungdomar under en tvåveckorsperiod sommartid att få sysselsätt-

ningar mot en ersättning av 125 kr/dag. Fritidsgårdspersonalen fungerar som 

arbetsledare och uppgifterna som ungdomarna utför är av en enklare karaktär. 

Under senare tid har behovet av att utöka fritidsgårdverksamheten under som-

martid vuxit sig starkare. Något som kultur- och fritidsnämnden redan upp-

märksammat genom att med början 2017 och fram till 2018 utöka fritidsgård-

verksamhetens ram med riktade medel. 

 

Kommunens fritidsgårdsverksamhet har blivit allt viktigare för många barn och 

unga då känslan av otrygghet har ökat. Fritidsgårdens verksamhet kan erbjuda 

andra allternativa aktiviteter för de extra utsatta ungdomarna i vårt samhälle.  

 

Ferieverksamheten sysselsätter ca 100 ungdomar i ålder 13-15 år där samtliga 

med några få undantag, är ungdomar som inte är sysselsatta inom fritidsgårds-

verksameten. Utvärdering av ferieverksamheten från denna sommar visar att 

det inte finns tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta ungdomarna. Arbets-

uppgifter som utfördes av denna åldersgrupp tidigare är inte längre möjliga att 

utföra enligt Arbetsmiljöverkets skärpta krav. Detta sätter mycket stora be-

gränsningar i att hitta meningsfulla uppgifter för denna åldersgrupp.  

 

Förvaltningen förslår att ferieverksamheten inom fritidsgårdsverksamheten 

läggs ner till förmån för att skapa bättre förutsättningar både personellt och 

ekonomisk att kunna möjliggöra för fritidsgårdsverksamheten att ha öppet 

under hela sommarperioden. Samtidigt som ferieverksamheten läggs ner före-

slås också att antalet aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten utökas under 

sommartid.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 46. 

 

Lennart Andersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att för-

valtningen uppvisar en handlingsplan på vilka schemalagda aktiviter som ung-

domarna erbjuds istället varvid ”aktivitetskalendern” presenteras i mars 2018 

för att sedan kommuniceras till skolorna under april och maj. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till dels arbetsutskottets förslag dels Lennart Anderssons (S) tilläggs-

yrkande. 
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Forts KFN § 57 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att ferieverksameten inom fritidsgårdsverksamheten upphör,  

 

att medel avsatta för ferieverksamheten omfördelas till utökat öppethållande av 

fritidsgårdsverksamheten under sommartid, samt  

 

att en handlingsplan upprättas på vilka schemalagda aktiviter som ungdomarna 

erbjuds istället varvid ”aktivitetskalendern” presenteras i mars 2018 för att 

sedan kommuniceras till skolorna under april och maj. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 58 

 

Ändring av sammanträdesdagar under hösten 2017 för kultur- och fritids-

nämnden    Dnr 140/16 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2017 § 47. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att sammanträde den 25 oktober flyttas till 24 oktober och att sammanträdet den 

22 november flyttas till den 30 november. 

 

Sammanträdet börjar klockan 15.00. 
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KFN § 59 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-27 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-27 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2017-09-20 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 


