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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-09 1  

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, Hallstahammar, klockan 15.00 – 17.05 

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) §§ 14-15  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Zabhina Burlin (KD)  
 Inga-Britt Helgesson (S) §§ 16-18  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S) §§ 14-15, Anna-Karin Folkesson (S) §§ 14-

15, Sigge Synnergård (L), samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritids-

chef Sven-Olov Juvas, enhetschef Tomas Andersson § 14, enhetschef Jenny 

Hägg § 14, kulturutvecklare Emil Berglund § 14. 

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

 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 mars 2016 klockan 09.30                  
 

Underskrifter  Paragrafer 14-18 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Thure Andersen (S) 
  

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

  Vivi Rönnberg (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 14-18 
  

Sammanträdesdatum 2016-03-09 
  
Anslaget uppsättes 2016-03-15 Anslaget nedtages 2016-04-06 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

 

  

 

 

KFN § 14  

 

Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 

 

Enhetscheferna Tomas Andersson, Jenny Hägg och kulturutvecklare Emil 

Berglund informerar om respektive enhets verksamhetsområde utifrån upprättat 

förslag till årsredovisning för 2015 samt framtida behov inom verksamheterna. 

 

Kulturchefen informerar om ombyggnationen av Kulturhuset. 
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KFN § 15 

 

Avtal om guidning av Kanalmuséet - Skantzen - Svedvi-Berg Hembygds-

förening – nu om guidning i egen regi    Dnr 168/15 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag avtal om guidning av Kanalmuséet, Skant-

zen. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhetsavtal 

mellan parterna och avser guidning av Kanalmuséet under perioden juni-

augusti. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m 

den 31 december 2016.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 10 december 2015 § 67 beslutat att åter-

remitterat ärendet. 

 

Förvaltningen har därefter tagit fram besöksstatistik för 2014 och 2015. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 26 februari 2016 att sedan 

några år tillbaka arbetar kultur och fritid med att bl a vidareutveckla evene-

mang på Skantzenområdet med målet att ytterligare stärka dess attraktionskraft 

för kommuninvånare och besökare. En viktig del av att levandegöra och be-

rätta om Skantzen och de närliggande miljöernas historia, är de guider som 

anställs sommartid av Svedvi Berg Hembygdsförening. Detta har möjliggjorts 

genom ett årligt bidrag till föreningen från kultur- och fritidsnämnden om 

100 000 kronor. 

 

Ledningen för kultur- och fritidsförvaltningen har önskemål om att förändra 

guidernas uppdrag för att kunna möta upp de ökade krav och förväntningar 

som finns från besökarna på guidningsuppdraget. Med anledning av detta 

träffade förvaltningsledningen i höstas styrelsen för Svedvi Berg Hembygds-

förening och informerade om att en förändring behöver genomföras. Med 

anledning av att vidareutveckling av sommarguidernas verksamhet behöver 

genomföras föreslås att förvaltningen övertar med början 2016 uppdraget för 

sommarguidernas verksamhet. Viktigt här att understryka är att även 

fortsättningsvis kommer Svedvi Berg Hembygdsförening vara en viktig 

samarbetspart för innehållet i sommarguideverksamheten. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 mar 2016 § 9. 

 

Marianne Avelin (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

beredning. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden att 

avslå Marianne Avelins (C) återremissyrkande. Därefter beslutar kultur- och 

fritidsnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-09 4  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KFN § 15 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 

 

att inte teckna avtal med Svedvi Berg Hembygdsförening om guidning av 

Kanalmuséet, samt  

 

att förvaltningen övertar med början 2016 uppdraget för sommarguidernas 

verksamhet. 

 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Lennart Andersson (S). 

 
 

 

_______ 

Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 

  Kultur- och fritidschef 

  Controller 
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KFN § 16 

 

Kultur- och fritidsnämndens mål 2016-2019    Dnr22/16  

 

Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i 

kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära, 

nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta 

för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Ett förslag till mål för kultur- 

och fritidsnämnden 2016-2019 har arbetats fram. 

  

Arbetsutskottet beslutade den 2 mars 2016 § 10 att överlämna ärendet till 

kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 

  

Annika Lindholm (V) yrkar att upprättat förslag till mål 2016-2019 för nämn-

den ska antas. Lennart Andersson (S) och Vivi Rönnberg (S) instämmer i Lind-

holms (V) yrkande. 

 

Marianne Avelin (C) yrkar att Alliansens förslag till mål 2016-2019 ska antas. 

Anita Westin Brodd (M) instämmer i Avelins (C) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 

bifall till Annika Lindholms (V) och avslag på Marianne Avelin (C) yrkande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar således  

 

att anta kultur- och fritidsnämndens mål 2016-2019, enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Anita Westin Brodd (M). 

 
_____ 

Exp till: Kultur- och fritidschef 

  Reglementspärmen 

  Kommunstyrelsen 
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KFN § 17 

 

Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja    
Dnr 31/16 

 

XXXXXX anhåller i skrivele den 7 mars 2016 om att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja fr o m 

den 21 mars 2016. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att entlediga XXXXXX från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Stiftel-

sen Trångfors smedja fr o m den 21 mars 2016, samt 

 

att som ledamot tillika ordförande i Stiftelsen Trångfors smedja fr o m den 22 

mars 2016 efter XXXXXX utse Rolf Hahre (S). 

 

 

 
_______ 

Exp till:  Samtliga valda 

 Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 
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KFN § 18 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-09 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2016-03-02 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 


