
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-02-24 1  

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.15 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Zabhina Burlin (KD)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S), Anders Klinteroth (S), Mikael Zeidlitz 

(MP) §§ 4-9, Lorin Ismael (V), Sigge Synnergård (L), samt Carina Iwemyr 
sekreterare, kultur- och fritidschef Sven- Olov Juvas, enhetschef Elisabeth Oliw 
§ 4, enhetschef Jan Fagerström §§ 4-7. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Zabhina Burlin (KD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 februari 2016 klockan 10.00                  
 
Underskrifter  Paragrafer 4-13 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Zabhina Burlin (KD) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 4-13 
  
Sammanträdesdatum 2016-02-24 
  
Anslaget uppsättes 2016-02-29 Anslaget nedtages 2016-03-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 4 
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 
 
Enhetscheferna Elisabeth Oliw och Jan Fagerström informerar om respektive 
enhets verksamhetsområde utifrån upprättat förslag till årsredovisning för 2015 
samt framtida behov inom verksamheterna. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 5 
 
Godkännande av föreningen SAFE Hallstahammar (Syriska föreninen för 
demokrati och mänskliga rättigheter) som bidragsberättigad i Hallsta-
hammars kommun    Dnr 146/15 
 
Föreningen SAFE Hallstahammar (Syriska föreninen för demokrati och 
mänskliga rättigheter) bildades i augusti 2014. Föreningen är en rent lokal 
förening i Hallstahammar utan riksförbund. 
 
Föreningen har 98 medlemmar varav 44 är barn och ungdomar. 
 
Föreningens syfte och ändamål är att på olika sätt hjälpa nyanlända flyktingar 
från i första hand Syrien i deras sträva att bygga upp ett nytt liv i Sverige. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att föreningen godkänns som bidrags-
berättigad barn- och ungdomsförening. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 § 48 att återremit-
tera ärendet.  
 
Representanter för föreningen SAFE Hallstahammar har vid nämndens sam-
manträde den 10 december 2015 informerat om föreningens verksamhet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 1. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna Föreningen SAFE Hallstahammar (Syriska föreningen för 
demokrati och mänskliga rättigheter) som bidragsberättigad barn- och 
ungdomsförening. 
 
 
 
__ 
Exp till: Föreningen SAFE Hallstahammar 
  Jan Fagerström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 6 
 
Godkännande av föreningen Kolbäcks Skateboardförening som bidrags-
berättigad barn- och ungdomsförening i Hallstahammars kommun     
Dnr 13/16 
 
Föreningen Kolbäcks Skateboardförening bildades i maj 2015. Föreningen har 
ansökt och blivit medlem i Sveriges Skateboardförbund som är ett specialför-
bund inom Riksidrottsförbundet. 
 
Föreningen har 20 medlemmar varav de flesta är barn och ungdomar. 
 
Föreningens syfte och ändamål är att främja skateboardåkning och att på sikt 
få permanenta anläggningar i Hallstahammars kommun.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att föreningen godkänns som bidrags-
berättigad barn- och ungdomsförening. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 2. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreningen Kolbäcks Skatebordförening som bidragsberättigad 
barn- och ungdomsförening. 
 
 
 
__ 
Exp till: Kolbäcks Skatebordförening 
  Jan Fagerström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 7 
 
Ansökan om extra bidrag 2016 – Hallsta Ridklubb    Dnr 187/15 
 
Hallsta Ridklubb ansöker den 22 december 2015om bidrag om 75 000 kronor 
för renovering av ridhussarg. Av ansökan framgår ”Nedre delen av sargen har 
ruttnat så att flertal hål uppstått. Det brådskar att laga detta då det utgör en ej 
försumbar risk/merarbete för att upprätthålla verksamheten.” 
 
Föreningen ansöker därefter den 16 februari 2016 om extra föreningsbidrag om 
75 000 kronor för att renovera sargen i ridhuset. För att kunna åtgärda sargen 
behöver man byta ut nedre delen av planket på sargen, montera formplywood i 
nedre kanten och vitbetsa virket för att förhindra fukt att tränga in i sargvirket 
för att få längre hållbarhet på konstruktionen. Dessutom behövs det grävas ut 
underlaget längst sargen för att utföra sargreparationerna. Kostnaden för detta 
beräknas till 75000 kr. Material 55 000 kronor, hyra maskiner 20 000 kronor. 
 
Förvaltningen anför i skrivelsen den 17 februari 2016 att då skadan är akut och 
måste åtgärdas så snart som möjligt föreslås att Hallsta Ridklubb beviljas bi-
drag om 75 000 kronor för att renovera sargen i ridhuset. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 3. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Hallsta Ridklubb extra föreningsbidrag om 75 000 kronor för att 
renovera sargen i ridhuset och att denna kostnad ryms inom befintlig 
budgetram. 
 
 
 
__ 
Exp till: Hallsta Ridklubb 
 Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 8 
 
Bidrag till lokalhyra för konsert på Strömsholms slott - Bergslagens kam-
marsymfoniker    Dnr 4/16 
 
Bergslagens kammarsymfoniker inkom den 20 januari 2016 med en ansökan 
om sponsring av konsert som planerar att äga rum på Strömsholms slott den 9 
april 2016. De ansöker om ett belopp om 7-8 000 kr som ska täcka kostnaden 
för lokalhyran av Rikssalen på Strömsholms slott. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2016 att nämnden inte ger 
sponsorstöd till olika ändamål. Däremot kan nämnden ge bidrag till exempel-
vis konsertverksamhet. Då ekonomin för förvaltningen är mycket ansträngd 
under 2016 till följd av merkostnader i samband med ombyggnationerna av 
bibliotekshuset, finns det under 2016 inga extra medel som kan täcka lokal-
hyran för Bergslagens kammarsymfonikers konsert i vår. Med hänvisning till 
det ekonomiska läget föreslås att ansökan avslås.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 5. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå Bergslagens kammarsymfoniker ansökan om bidrag för lokalhyra av 
Rikssalen på Strömsholms slott. 
 
 
 
__ 
Exp till: Bergslagens kammarsymfoniker 
 Kultur- och fritidschefen 
 Emil Berglund 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 9 
 
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran) PL 214 - för 
yttrande    Dnr 6/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Kolbäcks cent-
rum (f d Myran) till bl a kultur- och fritidsnämnden för samråd. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten XXX, samt delar av XXX och XXX. Idag är 
marken i huvudsak planlagd för allmänt ändamål, samt en del som allmän plats 
i form av park/ plantering eller gata. En liten del är planlagd som 
samlingslokaler.  
 
Planförslaget innebär att:  
• en byggrätt för bostadsbebyggelse i flera våningar skapas med begränsningar 
gällande nockhöjd, utnyttjandegrad (bruttoarea), att källare inte får byggas och 
att pålgrundläggning med ihåliga pålar inte får ske,  
• ett nytt parkområde skapas,  
• en del av Strömsholmsåsen med naturlig karaktär bevaras,  
• gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas och att gatuträd i form av 
en trädrad kan planteras  
• infarten till Linneagården och f d Myrans parkering blir kommunal gata.  
 
Planen är ute på samråd under tiden 25 januari-29 februari 2016. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2016 bland annat att man inte 
funnit något som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens 
uppdragsområde.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 6. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran) 
meddela att man inte har något att erinra mot förslaget. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 10 
 
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2016     Dnr 12/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta 
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämn-
derna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan. 
 
Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rim-
lig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.  

 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden för 
2016. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar 
på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedan-
stående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta 
med under 2016 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kont-
rollområden som ska granskas.  
 
Punkter att granska 2016: 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser  
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Rutiner för brandskydd 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet e-post  

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 7. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa internkontrollplanen för kultur- och fritidsnämnden för 2016 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidschefen 
 Samtliga berörda i planen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 11 
 
Årsredovisning kultur- och fritidsnämnden 2015 inklusive redovisning 
av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015    Dnr 7/16   
 
Av årsredovisningens sammanfattning framgår att kultur- och fritidsnämndens 
budgetram år 2015 är 34 261 tkr. År 2015 redovisar nämnden ett resultat på -
359 tkr. Efter ianspråktagande av den fond som Bad och camping förfogar 
över är resultatet -17 tkr. Fonden uppgår vid årets slut till 0 tkr och är därmed 
helt avvecklad. Grundskolan behövde från hösten 2015 använda Fredhems-
skolans gamla matsal och de föreningar som haft sin verksamhet i lokalen fick 
flytta till nya lokaler i Parkskolan. Kostnaden att iordningsställa de nya loka-
lerna uppgick till 160 tkr och var inte budgeterad. Trots detta redovisar kultur- 
och fritidsverksamheten ett positivt resultat på 614 tkr. Bad och camping redo-
visar ett negativt resultat på -973 tkr. Hallstahammars ridklubbs anläggning är 
i stort behov av omfattande upprustning och utbyggnad för att verksamheten 
ska kunna säkras långsiktigt. Under året diskuterades två alternativ för place-
ring av anläggningen. Efter ekonomiska beräkningar fastställdes att verksam-
heten blir kvar på nuvarande plats. Sedan hösten arbetar ridklubbens styrelse 
med att få fram ritningar och kostnadsunderlag för upprustning och renovering 
av anläggningen. Detta arbete beräknas vara färdigt under februari 2016. 
Målavstämningen visar bl.a. att tack vare den fina sommaren fick Skantzöba-
det många fler badgäster än förväntat. Antalet besökare till biblioteket har ökat 
med 22 %.  
 
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 december 2015 28 personer anställda 
varav 18 kvinnor (64%) och 10 män (36%). Kvinnornas medelålder är 44,56 år 
och männens 52,4 år. 78 % arbetar heltid. Av de kvinnliga arbetstagarna arbe-
tar 64 % heltid och 36 % deltid. Av de manliga arbetstagarna arbetar 92 % hel-
tid och 8 % deltid. Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med år 2014 och 
2013. Andelen långtidssjukskrivna längre än 90 dagar utgör 36,68 % av antalet 
sjukdagar, vilket är en ökning jämfört med året innan (2014: 32%, 2013: 
67,7%, 2012: 43 %).  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2016 § 8. 
 
Kultur- och fritidsnämnden besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2015, inklusive redo-
visning av resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
__ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
 Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 12 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a   Dnr 12/15 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2017 utse: 
 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Vivi Rönnberg (S)   Lennart Andersson (S) 
 
 
 
____ 
Exp till: Sporthallen ek förening,  
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 13 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-24 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2016-02-17 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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