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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-25 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset,  Hallstahammar, klockan 15.00-16.55 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)   
 Annika Lindholm (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Marianne Avelin (C)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S), Anna-Karin Folkesson (S), Stina Wessman 

(MP) §§ 28-35, samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-
Olov Juvas.  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Annika Lindholm (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 maj 2016 klockan 17.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 29-38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Annika Lindholm (V)    
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 29-38 
  

Sammanträdesdatum 2016-05-25 
  
Anslaget uppsättes 2016-06-01 Anslaget nedtages 2016-06-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

 

  
 
 
KFN § 29 
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande: 
 

 Pågående ombyggnation av kulturhuset 
 Sandviks och Bultens arkiv 
 Medborgarceremoni kommer att hållas den 6 juni 
 Guidning på Skantzen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 30 
 
Anhållan om bidrag - Stiftelsen Trångfors smedja    Dnr 75/16 
 
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 28 april 2016 
om bidrag om 52 000 kronor för stiftelsens verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefen har meddelat att medel finns avsatta i budget för Stif-
telsen Trångfors smedjas verksamhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 20. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Trångfors smedja driftbidrag med 52 000 kronor. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (xxxxxxxxx) 
  Controller 
  Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 31 
 
Namnsättning av gator som har samma namn i Kolbäck och Hallsta-
hammar – för yttrande    Dnr 76/16 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag på namnändring av gator i Kolbäck och 
Hallstahammar där det finns dubbletter av gatunamn för yttrande till kultur- och 
fritidsnämnden. Förslaget innebär att gatunamnen i Hallstahammars tätort byts 
till Norra följt av nuvarande namn samt i Kolbäcks tätort till Södra följt av nu-
varande namn. På så sätt behåller alla gatorna huvuddelen av sitt namn och 
väderstreck läggs till med hänvisning till deras förhållande till varandra.  
 
Det har framkommit att det finns säkerhetsrisker med att det finns samma gatu-
namn inom kommunen och att det vid ett skarpt läge finns risk att räddnings-
tjänst och ambulans, taxi och färdtjänst inte hittar rätt med allvarliga konsek-
venser som följd, samt att besökare till dessa adresser kan hamna i fel kommun-
del. 
 
Vid namnsättning av adresser använder sig kommunen av den standard som 
Lantmäteriet tagit fram för lägenhets- och adressregistret, där varje adress ska 
vara unik och bara finnas på en plats i kommunen. Mot bakgrund att dubbletter 
av gatunamn är en säkerhetsrisk har en inventering gjorts om vilka namn som 
är lika.  
 
Totalt finns det tio dubbletter av gatunamn i kommunen. Dessa är: Hantver-
karegatan, Idrottsvägen, Kapellgatan, Lyckovägen, Prästgårdsgatan, Strand-
vägen, Vikingagatan, Villavägen, Västeråsvägen, Ängsvägen. 
 
På dessa fastigheter finns det 203 villor/radhus, 22 företag, 155 lägenheter, 5 
övriga verksamheter.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 21. 
 
Vivi Rönnberg (S) yrkar att där gatunamn som består av dubbletter så ska dessa 
endast ändras till Södra följt av nuvarande gatunamn i Kolbäck. Lennart 
Ahlström (S) instämmer i Vivi Rönnbergs (S) yrkande. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att inga namnändringar ska göras. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Vivi Rönnbergs (S) yrkande och avslag på dels arbetsutskottets för-
slag och Sigge Synnergårds (L) yrkande. 
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Forts KFN § 31 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 
 
att som sitt yttrande uttala att där gatunamn som består av dubbletter ska dessa 
endast ändras till Södra följt av nuvarande gatunamn i Kolbäck. 
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnegård (L). 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
  Kommunstyrelsen 
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KFN § 32 
 
Ordningsregler för kulturhuset   Dnr 82/16 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 13 maj 2016 att bibliotekshuset 
under 2016 kommer att omvandlas till ett kulturhus för kommunens barn, unga 
och vuxna. Kulturhuset kommer bl a att innehålla huvudbibliotek, kulturskola, 
Ungdomens Hus och skapande verksamheter inom foto, film, dans, musik m m. 
Verksamheterna i huset ska förhoppningsvis generera ett stort attraktionsvärde 
för kommunens invånare och bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål 
för en ökad folkhälsa. En viktig förutsättning för att alla kommuninvånare ska 
känna sig välkommen till kulturhuset är att den upplevs som en trygg och säker 
miljö att vistas i. Detta är också förutsättning för den kommunala fritidsgårds-
verksamheten kommer att bedriva sin verksamhet i fastigheten efter sommaren. 
 
Efter sommaren flyttar Ungdomens hus sin verksamhet till kulturhuset. Hela 
huset med dess olika lokal- och verksamhetsdelar kommer att vara en resurs 
också för fritidsgårdsverksamheten. I deras verksamhetsuppdrag ingår att 
mötesplatsen ska vara en trygg, alkohol- och drogfri miljö och att tonårstiden 
ska vara fri från alkohol och droger. Detta innebär att ett politiskt beslut måste 
fattas att hela kulturhuset i Hallstahammar ska vara en alkohol- och drogfri 
miljö. Detta beslut ska också omfatta utomhusmiljön kring kulturhuset där 
alkoholförtäring ska vara förbjuden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 22. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att det inte är tillåtet att medföra alkohol och andra droger eller att vara på-
verkad av alkohol och andra droger i kulturhuset, samt  
 
att medföra alkohol och andra droger eller vara påverkad medför avvisning 
från kulturhuset. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementsärmen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 33 
 
Förutsättningar för mål och budget 2017-2019 för kultur- och fritids-
nämnden    Dnr 19/16 
 
Underlag till prioriteringar inför mål och budget 2017-2019 för kultur-och fri-
tidsnämnden har utarbetats.  
 
Kultur- och fritidschefen redovisar i skrivelsen för de behov inklusive kostna-
der som finns inom förvaltningen. För 2017 redovisas behov om utökad ram 
med 750 tkr, för 2018 med 760 tkr och 2019 med 2 345tkr.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2016 § 23 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Lennart Ahlström (S) yrkar att inför mål och budget 2017-2019 ska priorite-
ringar göras i enligt med upprättat förslag och överlämna dessa till kommunsty-
relsen 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennart Ahlströms (S) 
yrkande 
 
att inför mål och budget 2017-2019 prioritera enligt en till ärendet hörande 
bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen  
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L) och Marianne Avelin (C). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 34 
 
Resultatprognos per april 2016 för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 84/16 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat resultatprognos per den 30 april 
2016. Av prognosen framgår bl a att skapandet av det gemensamma kulturhuset 
har under perioden kommit in i en snabbt eskalerande fas av förändringar. 
Kulturskolan och de nya ungdomscoacherna har kommit på plats.  
 
Hallstahammars ridklubbs anläggning är i stort behov av omfattande upprust-
ning och utbyggnad för att verksamheten ska kunna säkras långsiktigt. Nya rit-
ningar och ekonomiska beräkningar har arbetats fram under våren och en pro-
jektledare har knutits till det fortsatta arbetet.  
 
Planeringen för nya sommarlovsaktiviteter pågår i samarbete mellan barn- och 
utbilnings-, social- och kultur- och fritidsförvaltningen. Hallstahammars kom-
mun har rätt att rekvirera 417 tkr från Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor för sommarlovsaktiviteter. Samtliga bidragsberättigade föreningar 
samt andra aktörer i kommunen har fått inbjudan till att komma med förslag på 
sommarlovsaktiviteter de vill genomföra. Beviljade aktiviteter ska samman-
ställas i en folder som går ut till hela målgruppen 6-15 år via skolan i början på 
juni.  
 
Under 2016 och 2017 kommer lastpråm Albert att rustas upp till sjödugligt 
skick. Pråmen Albert, som är den enda kopian av äldre tiders pråmar som trafi-
kerade Strömsholms kanal, kommer att bidra till att vidareutveckla kommunens 
besöks- och upplevelsenäring. Pråmen ska med tiden bli självgående och trafi-
kera hela den befintliga kanalsträckan i kommunen. Fler entreprenörer ska 
knytas till utvecklingsarbetet med målsättning att skapa nya unika och säljbara 
produkter med Albert som upplevelsearena.   
 
Kultur- och fritidsnämnden hade den 30 april 2016 28 personer anställda varav 
19 kvinnor och 9 män. Kvinnornas medelålder är 44,47 år och männens 54,56 
år. Sjukfrånvaron har minskat och är per 31 mars 2016 0,95% (per 30 april 
2015 3,4%). 
 
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 2016 är 
35 501 tkr. För nuvarande tyder helårsprognosen på att man håller budget men 
med förändringar sinsemellan verksamheterna. Hösten 2016 måste de före-
ningar som idag håller till i Parkskolans lokaler åter flytta. Det är idag inte klart 
vilken den nya lokalen blir och vad en eventuell ombyggnation kommer att 
kosta. Kostnaden är idag ofinansierad.  
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Forts § 34 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 24. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per april 2016 och överlämna den till kommun-
styrelsen. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 35 
 
Indikatorer för kultur- och fritidsnämndens mål 2016-2019    Dnr 22/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 mars 2016 § 16 att fastställa mål 
för nämnden 2016-2019.  
 
Förvaltningen har därefter arbetat fram förslag till indikatorer för respektive 
mål. Av olika anledningar kan behov av justeringar av indikatorer uppstå. Det 
är dock viktigt att eventuella förändringar noggrant övervägs och så långt det är 
möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. Förslagsvis bör ändringar i 
indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 25. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att fastställa indikatorer för kultur-och fritidsnämnden 2016-2019 enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i indikatorer 
under perioden.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef  
 Controller 
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KFN § 36 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen, PL 216 - för 
yttrande    Dnr 83/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Hallstahammar, 
kvarteret Fasanen till bl a kultur- och fritidsnämnden för samråd. Planförslaget 
omfattar fastigheten xxxxxxx samt delar av xxxxxxx. Idag är marken framför-
allt planlagd för flerbostadsbebyggelse, samt den äldre bestämmelsen park eller 
plantering och allmänt ändamål. Syftet med plan är att pröva marken lämplig-
het för en blandad bostadsbebyggelse i form av småhus samt enstaka flerbo-
stadshus. Syftet är även att lyfta området med utformning och gestaltning som 
bidrar till kvalitativa platser och stråk för kommunens invånare, däribland värna 
park- och naturområden. Vidare ges möjlighet till en eventuell expansion av 
förskolan Jan Pers backe i planområdets norra delar. 
 
Planförslaget innebär bl a att:  

 Byggrätter skapas för småhusbebyggelse samt enstaka flerbostadshus 
 Nya gång- och cykelstråk anläggs längs Bondegatan/Fasanvägen, samt 

inom det nya bostadsområdet söder om Bondegatan  
 Etablerade parkområden och naturområden permanentas 
 Förutsättningar för utbyggand av förskola möjliggörs 
 För gruppbostaden intill Bondegatan möjliggörs en mer flexibel 

användning 
 
Planen är ute på samråd under tiden 16 maj till 4 juli 2016. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 18 maj 2016 bland annat att det finns inga 
registrerade fornlämningar inom planområdet. Planområdet påverkas inte av 
några riksintressen. Gestaltningen och utformingen på den omkringliggande 
bebyggelsen är mycket varierad. Höjden vid förskolan Jan Pars är en mycket 
uppskattad plats för av såväl barn som vuxna. Även grönytorna strax nedanför 
används frekvent för bland annat lek, fotbollspel, promenader och hundrast-
ning. En mindre del av denna yta kommer att tas i anspråk i planförslaget för 
att möjliggöra en utbyggnad av förskolans lokaler och utemiljöer. Resterande 
grönområde markeras i detaljplanen som park då det har ett stort värde utifrån 
såväl en ekologisk som en social hållbarhetssynpunkt. Planförslaget innebär att 
en ny boendemiljö med goda förutsättningar för lek och närrekreation skapas i 
området. Förvaltningen har inte funnit något som föranleder något yttrande uti-
från kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 maj 2016 § 26. 
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Forts § 36 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över detaljplan för del av Hallsta-
hammar, kvarteret Fasanen meddela att man inte har något att erinra mot för-
slaget. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 37 
 
Avtal med KFUM Freden gällande städning och skötsel vid Borgåsunds-
badet – för godkännande   Dnr 85/16 
 
Nu gällande avtal med KFUM Freden avseende städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet sträcker sig t o m den 31 maj 2016. Föreningen erhåller  
10 000 kronor i ersättning för arbetsinsatsen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs till den 31 maj 
2017. Förslag till avtal har upprättats. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2016 att överlämna ärendet till nämnden 
utan eget förslag. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar att avtalet ska godkännas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Annica Lindholms (V) 
yrkande 
 
att godkänna avtal med KFUM Freden gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: KFUM Freden (avtal) 
 Jan Fagerström 
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KFN § 38 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-25 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-25 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2016-05-18 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 


