SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2021-01-27

Sida

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00-10.40
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Hanna Lostelius (C) ordf
Jenny Hödefors (S)
Mikael Andersson (S)
Eric Tranehag (L)
Bertil Bredin (M) ej § 8-9
Owe Nilsson (S) ej § 8-9
Claes Gustavsson (SD)

Övriga deltagande

Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas.

Närvarorätt

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Mikael Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 1 februari 2021 klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

1-9
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Carina Iwemyr
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Hanna Lostelius (C)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Mikael Andersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 1-9

Sammanträdesdatum

2021-01-27
2021-02-01

Anslaget uppsättes
Förvaringsplats för protokollet

Anslaget nedtages

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-02-01
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Kultur- och fritidsnämnden
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KFN § 1
Information från förvaltningen

Dnr 17/21

Kultur- och fritidschefen informerar om följande:
•
•
•
•

Justerandes signatur

Aktuelle restriktioner med anledning av Covid-19
Båtarna Rex och Albert
Föreningarnas arbete med Fritidssportutrustningsbiblioteket i Eldsbodahuset
Fritidsgårdsverksamheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kultur- och fritidsnämnden
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Sida
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KFN § 2
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 3
februari 2021 Dnr 9/21
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under dokument för kultur- och fritidsnämndens räkning. De personer som räknas upp
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.
Kultur- och fritidsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes
av nämnden den 26 augusti 2020 § 65.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anledning av bland annat nyanställning har förslag till nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 1.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av nämndens beslut den 26 augusti 2020 § 65 anta nytt
underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 3 februari
2021, enligt en till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 3
Licensavtal gällande Stim för musikanvändning samt finansiering härför –
för yttrande Dnr 12/21
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på normalavtalsförhandlingen mellan SKR och STIM saknat licensavtal med Stim. SKR har
tidigare rekommenderat kommuner att avvakta med avtalstecknande tills förhandlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKR och
STIM gick mycket långsamt erbjöd STIM under 2019 Hallstahammars kommun en möjlighet att teckna nytt ramavtal (licensavtal) med Stim som omfattade den kommunala musikanvändningen. Kostnaden för 2016-01-01 –
2018-12-31 var då 261 533 kronor och för 2019, 90 688 kronor som ska fördelas på alla berörda nämnder. Kostnaden som ska fördelas på nämnderna.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 § 125 att godkänna licensavtal
gällande STIM för musikanvändning och att respektive nämnd betalar för sina
respektive verksamheters kostnader enligt avtalet.
Efter kommunstyrelsens beslut bedömde Stim, då förhandlingen med SKR befann sig i ett slutskede, att inte fakturera enligt det av kommunstyrelsen beslutade avtalet då avgiften skulle komma att behöva justeras.
Stim har nu inkommit med förslag till nytt avtal vilket innebär en lägre kostnad
för kommun. För åren 2016-2019 uppgår kostnaden till 216 170 kronor som ska
fördelas på respektive nämnd att betala för sina respektive verksamheters kostnader enligt avtalet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 2.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att för sin del godkänna avtalet och att de kostnader som åligger nämnden enligt
avtalet ryms inom befintlig budget.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 4
Utökning av det statliga byggnadsminnet Strömsholm slott och ridskola för yttrande till kommunstyrelsen Dnr 6/21
Riksantikvarieämbetet anhåller i skrivelse den 18 december 2020 om Hallstahammars kommuns synpunkter på utökning av det statliga byggnadsminnet
Strömsholms slott och ridskola. Kommunstyrelsen har översänt förslaget på
remiss till kultur- och fridsnämnden.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland annat att
Strömsholms slott och ridskolan är statligt byggnadsminne sedan 1935 med av
regeringen 1993 och 1994 fastställda skyddsbestämmelser. Riksantikvarieämbetet bedömer att flera byggnader inom byggnadsminnet har synnerligen höga
kulturhistoriska värden och därför bör omfattas av skyddsbestämmelser.
Strömsholm har en lång och betydande statlig historia med avelsgård och stuteri, kungligt slott, kungsgård, militär verksamhet fram till dagens ridskola.
Riksantikvarieämbetet anser att det statliga byggnadsminnet bör innehålla
fysiska lämningar som avspeglar alla de verksamheter som funnits eller finns
vid Strömsholm. Därför föreslås Riksantikvarieämbetet en omfattande ökning
av antalet byggnader inom den befintliga avgränsningen av det statliga byggnadsminnet.
I underlaget beskrivsatt det skett avstyckningar inom det avgränsade området
för det statliga byggnadsminnet och dessa fastigheter har idag icke statliga
ägare. Dessa fastigheter menar Riksantikvarieämbetet kan inte ingå i det statliga byggnadsminnet. Detta menar myndigheten också ska gälla för byggnader
på ofri grund inom området. Vidare beskriver också Riksantikvarieämbetet att i
tidigare beslut saknas även en beskrivning av objektet och bedömning av det
kulturhistoriska värdet. Riksantikvarieämbetet ska återkomma med förslag till
skyddsbestämmelser efter att regeringen fattat beslut om den föreslagna utökningen. Merparten av de byggnader som idag saknar skydd och som föreslås
ska omfattas av skydd kommer enbart att få skyddsbestämmelser som omfattar
förbud mot rivning och exteriöra förändringar. I övrigt behålls nuvarande bestämmelser gällande fast inredning, stomme och planlösning i de byggnader
som har detta skydd idag. För mark och vegetation vill Riksantikvarieämbetet
att bestämmelserna specificeras bättre, så att till exempel terrasser, stensättningar, staket och andra fasta anordningar på ett tydligare sätt blir en del av
byggnadsminnet.
Förvaltningen anser att behovet av denna föreslagna utökning av det statliga
byggnadsminnet är välgrundat och föreslår därför nämnden att stödja Riksantikvarieämbetets förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet Strömsholm och ridskolan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 5.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
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Forts KFN § 4
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att invända till utökning av det statliga byggnadsminnet Strömsholm slott och ridskolan, XX, XX, XX, Strömsholm 8:50,
XX och XX, Hallstahammars kommun, Västmanlands län.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-27
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KFN § 5
Namnsättning av ny gata i kv. Hackspetten samt kvartersnamn - för
yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 215/20
Kommunstyrelsen har översänt förslag på ett kvartersnamn för området i detaljplanen som heter Kv. Hackspetten. De har också tagit fram ett förslag på namnsättning för den nya gatan i området. Förslaget är att kvarteret döps till kv.
Hackspetten och den nya gatan föreslås heta Tjädervägen.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland
annat att med hänsyn till att kvarteret och den nya gatan angränsar till den
sammanhängande barrskogen norrut anser man att förslagen på namnsättning
av såväl kvarteret som den nya gatan är väl genomtänkta. Förvaltningen stödjer
därför ovanstående förslag att kvarteret ska döpas till Kv. Hackspetten och den
nya gatan ska heta Tjädervägen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 6.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förorda att namnet på kvarteret ska namnsättas till kv. Hackspetten, samt
att förorda att den nya gatan inom området ska heta Tjädervägen.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-27
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KFN § 6
Drift- och effektiviseringar m m efter genomförd renovering av Skantzöbadets reningsanläggning – hemställa om redovisning av tekniska
nämnden Dnr 170/19
Renovering/ombyggnad av Skantzöbadets reningsanlägg blev klar inför öppnade av Skantzöbadet sommar 2020. Tekniska förvaltningen har upprättat en
slutrapport av för projektet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 oktober 2020 § 96 att hemställa
hos kommunstyrelsen om budgetkompensation om dels 900 000 kronor för
ökade driftskostnader under 2020, dels om ytterligare 600 000 kronor för utökade driftskostnader för 2021 för Skantzöbadets reningsanläggning, dels om
ytterligare budgetkompensation från och med 2021 om 50 000 kronor för att
täcka högre kostnader från kalkyl till verkligt utfall, det vill säga totalt
1 550 000 kronor. Vidare beslutade man att godkänna slutrapporten för projektet som upprättats av tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsen har den 16 november 2020 § 222 beslutat att återremittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att nämnden ska inhämta redovisning från tekniska nämnden i vilken ska framgå var drift- och
effektiviseringen ligger, samt att det även ska det framgå vart ansvaret för
projekteringen, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 7.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden om redovisning av Skantzöbadets reningsanläggning i vilken ska framgå var drift- och effektiviseringen ligger, samt att
det även ska det framgå vart ansvaret för projekteringen, genomförande och
reparation av vattenrutschbanan ligger

_______
Exp till: Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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KFN § 7
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-27
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-27
- arbetsutskottets protokoll 2021-01-20

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 8
Driftbidrag till Stiftelsen Trångfors smedja 2021

Dnr 5/21

Bertil Bredin (M) och Owe Nilsson anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 21 januari 2020
om utökat bidrag om 70 000 kronor för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen beviljades 52 000 kronor i bidrag för 2020.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland annat att
Trångfors smedja har blivit ett allt mer betydelsefullt besöksmål i Hallstahammars kommun vilket bidrar till bland annat stärka kommunens attraktionskraft.
Det växande intresset av besökare på området medför ökade kostnader för hantering av sopor och latrinhämtning vilket också beskrivits i Stiftelsen Trångfors
smedjas ansökan. Dock har förvaltningen gjort bedömningen att under rådande
ekonomiska förhållanden har inte nämnden utrymme i budgetramen för år 2021
att utöka bidraget. Förvaltningen föreslår därför att stiftelsen Trångfors smedjas
framställan om utökat verksamhetsbidrag om 18 000 kronor ska avslås men
föreslår samtidigt att stiftelsen beviljas ett verksamhetsbidrag om 52 000 kronor
för år 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 3.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Stiftelsen Trångfors smedjas ansökan om utökat driftbidrag om 70 000
kronor för år 2021, samt
att bevilja stiftelsen Trångfors smedja verksamhetsbidrag om 52 000 kronor för
år 2021.

_______
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja
Kultur- och fritidschef

Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 9
Bidrag för rivning och uppbyggnad av ny vattenränna - Stiftelsen Trångfors smedja Dnr 7/21
Bertil Bredin (M) och Owe Nilsson anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Stiftelsen Trångfors smedja har beslutat att stiftarna ska gå in med vardera
150 000 kronor under 3 år 2021-2023 för att riva och bygga upp en ny vattenränna. Länsstyrelsen bidrar med totalt 780 000 kronor. Alla stiftare utom
Hallstahammars kommun har beslutat om att medfinansiera projektet.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland annat att
stiftarna Kanthal, Ovako och Bulten går in med 150 000 kronor vardera fördelat
med 50 000 kronor per projektår. Länsstyrelsen går in med 750 000 kronor fördelat mellan projektår 1 och 2 samt också med ytterligare 30 000 kronor under
2021 för att finansiera antikvarisk medverkan. Återstår gör beslutet från
Hallstahammars kommun om 150 000 kronor fördelat på 50 000 kronor per år
med start år 2021 för att projektet ska kunna genomföras.
Sedan många år tillbaka arbetar ideella krafter med att guida, renovera och
underhålla smedjan. Det finns ett stort värde i att kunna visa upp för besökarna
en fullt fungerande historisk smedja. Idag bedrivs museiverksamheten i smedjan av Svedvi-Berg Hembygdsförening. Trångfors smedja tillhör ett av besöksmålen i Ekomuseum Bergslagen. Förvaltningen anser att det är viktigt att projektet kan genomföras men kultur- och fritidsnämnden har inte medel i ramen
för budgetår 2021 att kunna medfinansiera projektet. Med anledning av detta
föreslås att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 50 000 kronor för år
2021 och ytterligare 100 000 kronor fördelas lika under år 2022 och 2023.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 januari 2021 § 4.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om 50 000 kronor under år 2021 och ytterligare 100 000 kronor fördelat lika under år 2022 och 2023 för medfinansiering
av Stiftelsen Trångfors smedjas projekt – Rivning och uppbyggnad av ny
vattenränna.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

