
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-10-26 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-17.00 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag 
Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S) §§ 58-64  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)   
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin (C)  
 Anna-Karin Folkesson (S) §§ 49-57  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S), Anna-Karin Folkesson (S) §§ 58-64, Lorin 

Ismael (V), Sigge Synnergård (L), samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och 
fritidschef Sven-Olov Juvas, övriga deltagare se § 49. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anita Westin Brodd (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 oktober 2016 klockan 10.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 49 - 64 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anita Westin Brodd (M) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 49 - 64 
  
Sammanträdesdatum 2016-10-26 
  
Anslaget uppsättes 2016-10-31 Anslaget nedtages 2016-11-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KF § 49 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 50-54 – enhetschef Jan Fagerström 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 50 
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 
 
 
Redovisning av föreningsbidrag 2015 
 
Enhetschef Jan Fagerström redovisar utbetalda föreningsbidrag 2015. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 51 
 
Uppskov med hyra av Hallstaarena - Hallstahammars Hockeyklubb     
Dnr 32/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2016 § 20, efter framställan 
från Hallstahammars Hockeyklubb, att bevilja anstånd med att betala hyran för 
perioden januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 kronor till den 1 oktober 
2016. Av skrivelsen framgår bl a att klubben hamnat i en ekonomisk situation 
som innebär att man inte klarat av att betala hyran. Därefter anhöll Hallstaham-
mars Hockeyklubb ånyo i skrivelse den 2 september 2016 om förlängt uppskov 
för hyran för perioden januari-mars 2016 av Hallstaarena till den 1 januari 2017 
varefter nämnden den 19 september 2016 § 41 beslutade att bevilja förlängt 
anstånd t o m den 30 oktober 2016.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2016 § 36 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att Hallstahammars Hockeyklubb ska beviljas an-
stånd att betala hyran för perioden januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 
kronor till den 1 januari 2017, under förutsättning av att klubben betalar ordina-
rie hyresavier, beviljas Hallstahammars Hockeyklubb betala av hyresskulden 
om 51 260 kronor under perioden januari-maj 2017 med ett belopp om 10 252 
kronor per månad, samt klubben anmodas att inkomma till nämnden med likvi-
ditetsbudget för perioden 1 november 2016 t o m den 31 maj 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att bevilja Hallstahammars Hockeyklubb anstånd att betala hyran för perioden 
januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 kronor till den 1 januari 2017,  
 
att, under förutsättning av att Hallstahammars Hockeyklubb betalar ordinarie 
hyresavier, bevilja Hallstahammars Hockeyklubb betala av hyresskulden om 
51 260 kronor under perioden januari-maj 2017 med ett belopp om 10 252 
kronor per månad, samt  
 
att anmoda Hallstahammars Hockeyklubb att inkomma till nämnden med likvi-
ditetsbudget för perioden 1 november 2016 t o m den 31 maj 2017.  
 
 
_______ 
Exp till: Hallstahammars Hockeyklubb, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  Controller 
  Enhetschef Jan Fagerström 
  Kultur- och fritidschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 52 
 
Nya regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 
1 december 2016    Dnr138/16 
 
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 30 november 2009 § 
148. 
 
Arbete pågår med att se över reglerna och under arbetets gång har man funnit 
att vissa anpassningar behöver göras i reglerna innan slutligt beslut fattas om 
nya regler. Bland annat behöver benämningen barn- och bildningsnämnden 
bytas ut mot kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till nya regler har upprättats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 37. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 november 2009 § 148 fastställa nya 
regler för bidrag till föreningar fr o m den 1 december 2016, i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 53 
 
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1 
december 2016    Dnr 137/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 79 om fastställande av ny 
avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 sep-
tember 2015. 
 
Med anledning av kultur- och fritidsnämnden skall hyra ut Folkets Hus (forum-
delen) i Hallstahammar och Folkets Park i Kolbäck har taxan kompletterats 
med dessa avgifter.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 38. 
 
Kommunfullmäktige föreslås beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2015 § 79 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 december 2016 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 54 
 
Ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m 
den 1 december 2016    Dnr  113/16 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2015 § 151 ny avgiftstaxa 
inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2015.  
 
Förslag till ny taxa föreligger. Förändringar i taxan föreslås endast i den del 
som avser Skantzö Bad och camping. Avgifterna för Vallmobadet är oför-
ändrade.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 39. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 november 2015 § 151 avseende av-
giftstaxor för bad-camping-turisms verksamhetsområden, fastställa ny avgifts-
taxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 1 
december 2016 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 § 55 
 
Öppethållande på Kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteket i 
Kolbäck fr o m 21 november 2016 m m    Dnr 134/16 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 14 oktober 2016 om nya 
öppettider för Kulturhuset i Hallstahammar och biblioteket i Kolbäck. Av skri-
velsen framgår bl a att med anledning av att kulturhuset står färdigt och kom-
mer att invigas den 18 november 2016, kommer kulturhusets öppettider att be-
höva anpassas dels för att möjliggöra för fler kommuninvånare att ta del av 
husets olika verksamheter, dels för att underlätta för turister att kunna besöka 
huset under lördagar. Utifrån nuvarande öppettider per verksamhetsområde är 
det biblioteksverksamheten och fotogalleriet som får nya ramtider för den 
offentliga verksamheten i kulturhuset. Tiderna för Ungdomens Hus är oföränd-
rade. För att underlätta bemanning av kulturhuset behöver också öppetdagarna 
för biblioteket i Kolbäck ändras.  
 
Förslag till nya öppettider har upprättats och föreslås gälla från 21 november 
2016.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 40. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 april 2016 § 27 fastställa följande 
ordinarie öppethållande för Hallstahammars bibliotek fr o m den 21 november 
2016: 
 
Kulturhuset 
Markplan/bibliotek 
Måndag - Onsdag: 11.00 - 19.00 
Torsdag – Fredag: 11.00 - 17.00 
Lördag: 11.00-15.00 
 
Fotogalleri med butik 
Måndag - Onsdag: 11.00 - 19.00 
Torsdag – Fredag: 11.00 - 17.00 
Lördag: 11.00-15.00 
 
Övre plan/ungdomens hus 
Måndag - Onsdag: 15.00-21.00 
Torsdag: Stängt 
Fredag: 15.00-24.00 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 55 
 
Biblioteket i Kolbäck 
Tisdag: 10.00-13.00 
Onsdag:14.00-18.00 
 
att huvudbiblioteket, fotogalleriet och Kolbäcksfilialen har stängt julafton, 
pingstafton, midsommarafton, påskafton, nyårsafton och allmän helgdag,  
 
att huvudbiblioteket och fotogalleriet stänger klockan 15.00 dag före följande 
dagar; julafton, pingstafton, midsommarafton, nyårsafton och allmän helgdag,  
 
att Kolbäcksfilialen har stängt allmän helgdag och dag före allmän helgdag, 
samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidschefen att besluta om tillfälliga ändringar av 
öppethållande av mindre betydelse. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Enhetschef Elisabeth Oliw 
 Enhetschef Tomas Andersson 
 Kultur- och fritidschef 
  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 56 
 
Motion av Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M) 
angående renovering av pråmen Albert – för yttrande   Dnr 106/16 
 
Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M) anför i en motion 
den 14 juni 2016 ”Hallstahammars kommunfullmäktige har beslutat att pråmen 
Albert skall renoveras och anslagit 500 000 kronor för detta ändamål. Avsikten 
är att Albert skall användas för kommersiell trafik i Strömsholms Kanal. Reno-
veringen av Albert är ännu inte påbörjad. Med anledning av detta har Kanalbo-
laget hyrt in en kanalbåt med skeppare för att kunna bedriva kanaltrafik under 
sommarhalvåret 2016. 
 
Nya Moderaterna i Hallstahammar anser att försöken med kanaltrafik är ett 
mycket bra initiativ men vill samtidigt att erfarenheterna av denna säsongs 
kanaltrafik tas tillvara för ett framtida beslut om renovering av pråmen Albert.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på 
Att verksamheten med den inhyrda kanalbåten efter avslutad säsong utvärderas 
med avseende på lönsamhet och värde för turismen i anslutning till kanalen. 
Att alla aktiviteter för att renovera pråmen Albert avbryts till dess att utvärde-
ringen är klar. 
Att beslutet att renovera Albert omprövas då resultatet av utvärderingen är 
klart.” 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 oktober 2016 bl a att 
man under denna sommar hyrde in ”paddan” Sankt Olof från Eskilstuna. Syftet 
var att skaffa erfarenhet av vad en passagerarbåt kan bidra till att vidareut-
veckla kommunens besöks- och upplevelsenäring. Det genomfördes passage-
raturer inom kanalsträckan, Hallstahammar, Surahammar och Fagersta. Dess-
utom genomfördes också guidade och dramatiserade turer inom sträckan Halls-
tahammars kommun inom ramen för sommarlovsaktiviteterna för barn i åldern 
6-15 år. Utvärderingen visar dels att det finns ett stort intresse från näringsid-
kare i kommunen att hyra/utnyttja pråmen Albert som arena för olika upplevel-
sepaket kopplade till olika målgrupper, dels intresse från kommuninvånare och 
besökare att åka i en kanalbåt som genomför guidade och dramatiserade turer. 
Förvaltningens bedömning av att pråmen Albert torde ha goda förutsättningar 
att bli en framgångsrik satsning för att bl a stödja besöks- och upplevelsenä-
ringen i kommunen på ett positivt sätt.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 41. 
 
Marianne Avelin (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 56 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritisnämnden med 
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Marianne Avelins (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att avslå motionen angående pråmen Albert med hänvisning till vad som anförs 
i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Anita Brodd-Westin (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 57 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) angående digital mötesplats – för 
yttrande   Dnr 127/16 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 14 december 2015 ”De senaste 
månadernas flyktingström sätter samhället på prov. Men den visar också på den 
oerhörda styrka och gemenskap som finns runt om oss. Föreningar, företag, pri-
vatpersoner - initiativen är både många och betydelsefulla. Kommunen kan 
också bidra genom att skapa möten och arenor för att underlätta. Den vision vi 
nu antar pekar ut den delen av kommunens arbete som mycket viktig väg för 
framtiden. 
 
Vi vill att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats vi som 
har bott och verkat i Hallstahammar en dag, ett år eller ett helt liv kan få kon-
takt med varandra. För att chatta, ta en joggingtur, spela ett parti Alfapet. Helt 
enkelt umgås med varandra, lära av varandra och få ökad förståelse för 
varandra. Vi tänker att privatpersoner, näringsliv såväl som föreningsliv ska 
vara välkomna att söka kontakt med varandra och bidra till en stark mångfald. 
En vinst är en ökad språkinlärning och integration, men den största är en ökad 
gemenskap oavsett var du är född, oavsett hur gammal du är eller oavsett vilken 
bakgrund du har. Hallstahammar är en fantastisk kommun att bo i, låt oss visa 
det tillsammans! 
 
Nya Moderaterna Hallstahammar yrkar på 
Att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats där 
privatpersoner, näringsliv, föreningsliv samt övriga civilsamhället kan mötas 
och få kontakt med varandra för att stärka gemenskapen.” 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bl a kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 oktober 2016 att det 
idag finns olika sociala medier som bl a facebook där alla människor i vårt 
samhälle kan få kontakt med varandra, umgås och dela gemensamma erfaren-
heter. Att Hallstahammars kommun skulle driva och ansvara för en egen webb-
plats är resurskrävande både personellt och ekonomisk då den kräver bl a kon-
troll av vad som skrivs på webbplats för att garantera att inget som skrivs stri-
der mot svensk lagstiftning som exempelvis kränkningar, hets mot folkgrupp.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 42. 
 
Anita Brodd-Westin (M) yrkar bifall till motionen. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 57 
 
Annica Lindholm (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
Anita Brodd-Westins (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar med bifall till arbetsutskottets 
förslag och avslag på Anita Brodd-Westins (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att avslå motionen angående digital mötesplats med hänvisning till vad som 
anförs i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 58 
 
Bidrag till Stiftelsen Jazzens museum om fortsatt kommunalt ekonomiskt 
stöd för verksamhetsåret 2016    Dnr 123/16 
 
Stiftelsen Jazzens Museum inkom den 23 september 2016 med en ansökan om 
bidrag om 32 000 kronor för stiftelsens verksamhet år 2016. Stiftelsen Jazzens 
museum har sedan 2005 erhållit ett bidrag om 32 000 kronor per år från Hall-
stahammars kommun. Bidraget är avsett att stödja museets unika verksamhet 
som idag består av drygt 36 000 föremål.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 23 september 2016 bl a 
att verksamheten vid Jazzens Museum är positiv för kommunen och specifikt 
för Strömsholm i ett besöksnäringsperspektiv. Det är därför en viktig gest att 
kommunen visar intresse och bidrar till en fortsatt verksamhet vid Jazzens 
Museum. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 43. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Jazzens museum bidrag till sin verksamhet 2016 om 
32 000 kronor och att kostnaderna härför ianspråktas av allmänkulturens 
budgetanslag, samt 
 
att bidraget betalas ut då sedvanliga handlingar inkommit enligt kultur- och fri-
tidsnämndens bidragsregler. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Jazzens museum 
 Kulturutvecklare 
 Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 59 
 
Taxa för kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteken i Hallstahammar 
och Kolbäck fr o m den 1 december 2016    Dnr 133/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 § 156 om entréavgifter för 
större evenemang i kulturhuset. 
 
Efter kultur- och fritidsnämndens beslut i september har en översyn gjorts av 
övriga avgifter inom bibliotekets verksamhet. För att få en samlad taxa över 
verksamheterna i kulturhuset har dessa sammanställts i en gemensam taxa. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2016 § 44 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar att förslag till ny taxa för kulturhuset i Hallsta-
hammar samt biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck ska antas. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 24 oktober § 156 anta taxa för kultur-
huset i Hallstahammar samt biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck fr o m 
den 1 december 2016, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 60 
 
Mål och budget 2017-2019 för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 19/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 bl a att fastställa kom-
munstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2017-2019. Vidare be-
slutade kommunfullmäktige den 20 juni 2016 § 77 bl a att styrelsen, nämnder, 
förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrappor-
tera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 
2017 till 2019 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma 
mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporte-
ringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 oktober 2016.  
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2017-
2019. Av sammanfattningen framgår bland annat att kommunfullmäktige under 
juni månad beslutade att fastställa kommunstyrelsens förslag till Mål och bud-
get för perioden 2017-2019. Förslaget är att kultur- och fritidsnämndens ram 
för år 2017 fastställs till 36 476 tkr, vilket är en ökning av budgeten med 975 
tkr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden får en utökad ram för lönekompensation med 
350 tkr, vilket motsvarar 100 % av uppskattad personalkostnadsökning 2017. 
Nämnden har också fått 125 tkr för ökade kostnader för arvoden. Nämnden får 
en utökad ram med 650 tkr till verksamhetsmedel, men av dessa finns ett be-
sparingskrav på 250 tkr som ska delfinansiera kommunens ungdomscoacher. 
Dessa verksamhetsmedel kommer att användas till fotogalleriet i kulturhuset, 
ökade lokalhyreskostnader i kulturhuset samt skapande av evenemangsscen på 
Skantzenområdet. Nämnden har även fått en utökad ram med 100 tkr för utökat 
öppethållande av fritidsgårdsverksamheten under sommartid. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antog den 9 mars 2016 sina mål för perioden 2016-
2019. Dessa formulerades utifrån kommunens vision. 
 
Tack vare en ökad ram med 975 tkr för år 2017 och 1 930 tkr fördelat över åren 
2018-2019 ges goda förutsättningar för kultur- och fritidsnämnden att ytterli-
gare kunna bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål. 
 
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 augusti 2016 28 personer anställda, 
varav 18 kvinnor och 10 män. 
 
Budget för år 2017 kommer att upprättas inom tilldelad ram, men för att kunna 
upprätthålla samma öppettider på fritidsgårdarna som idag krävs ytterligare 
ramförstärkning.  
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Forts KFN § 60 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 45. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2017-2019 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 § 121 samt överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 61 
 
Avtal angående kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad och drift 
av Hallsta Ridklubbs anläggning    Dnr 115/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att ikläda kom-
munen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- och 
tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr. Vidare 
beslutade fullmäktige bl a att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att teckna 
avtal med Hallsta Ridklubb. 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Hallsta 
Ridklubb om förutsättning för kommunens borgensåtagande gällande om- och 
tillbyggnad av Hallsta ridklubbs anläggning, upp till 30,6 mkr. Av avtalet fram-
går bl a förutsättningarna för den kommunala borgen samt att Hallstahammars 
kommun äger rätt att överta anläggningen mot bokfört värde altenativt kvar-
stående låneskuld om Hallsta ridklubb som ideell förening upphör. 
 
Avtalet är för kommunen bindande endast under förutsättning av kultur- och 
fritidsnämndens godkännande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 2016 § 46. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal angående kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad 
och drift av Hallsta Ridklubbs anläggning, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Hallsta Ridklubb, Cementvägen 8, 734 32 Hallstahammar (bilaga) 
 Kultur- och fritidschefen (bilaga) 
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KFN § 62 
 
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2017   Dnr 140/16 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
under år 2017; den 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 17/5, 14/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 
och den 13/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 15.00. 
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KFN § 63 
 
Detaljplan för del av Strömsholm – Blåklockan (Pl 218), för granskning – 
för yttrande    Dnr 94/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplan för del av Strömsholm – Blå-
klockan (Pl 218), för yttrande i granskningsskedet. Yttrandet ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast den 16 november 2016. 
 
Hallstahammars kommun fick i december 2015 in en ansökan om planbesked 
för fastigheten Strömsholm 8:60. Den sökanden vill använda fastigheten för 
bostadsbebyggelse och i januari 2016 beslutade kommunstyrelsens arbetsut-
skott att ett planarbete skulle påbörjas för fastigheten. Idag finns en tom bygg-
nad som tidigare använts för vårdändamål. Planförslaget har varit ute på samråd 
under perioden 7 juni till den 10 juli 2016. Totalt kom det in 10 skriftliga syn-
punkter på planförslaget. I samrådsredogörelsen finns alla yttranden att läsa. 
 
Efter samrådet har planavdelningen gjort mindre ändringar i plandokumenten 
avseende bullerpåverkan på fastigheten. En arkeologisk utredning har samtidigt 
genomförts för att undersöka möjligheten till arkeologiska lämningar. I under-
sökningen hittades inga arkeologiska fynd. Plankarta och planbeskrivning har 
därefter reviderats.  
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivele den 26 oktober 2016 att man inte 
funnit något i underlaget som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fri-
tidsnämndens uppdragsområde och föreslår att nämnden ska uttala att man 
inget har att invända till detaljplanför del av Strömsholm, Blåklockan PI. 218 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska uttala att man inte har något att 
erinra mot detaljplanen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andesens (S) 
yrkande. 
 
att man inte har något att erinra mot detaljplanför del av Strömsholm, 
Blåklockan Pl. 218. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsens 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 64 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-26 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-26 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2016-10-19 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
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