SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

Sida

2019-09-25

1 ()

Samlingslokalen, Skantzö bad och camping, klockan 15.00 – 16.20.
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

.

Beslutande

Hanna Lostelius (C) ordf
Lennart Andersson (S)
Mikael Andersson (S)
Reinder Nispeling (L)
Bertil Bredin (M)
Kristina Nylander (V)
Elisabeth Moser (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsson (S), Anita Westin Brodd (M), samt sekreterare Carina
Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Reinder Nispeling (L)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 2 oktober 2019 klockan 09.15

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

76-88

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Reinder Nispeling (L)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden § 76-88

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2019-09-25
2019–10-02

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2019-10-24
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KFN § 76
Information från förvaltningen
•

Dnr 94/18

Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi

Enhetschef Richard Olsson informerar om fritidsgårdsveksamheten på
Stationshuset. Man bedriver Kulturhusets fritidsgårdsverksamhet i Kolbäck
under den tiden ombyggnaden sker i Kulturhuset. Vidare informerar han om att
det varit oroligt på Brukslinjen de dagar/kvällar som fritidsgården i Kolbäck är
öppen. Tillsammans med ungdomscoacherna har man löst problemet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 77
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 97/19

Med anledning av att enhetschef har slutat sin anställning behöver vissa justeringar göras i nämndens underskriftsbemyndigande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 53.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av beslut den 22 maj 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 oktober 2019, enligt en till
ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Reglementspärmen
Samtliga personer upptagna i förteckningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 78
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 oktober 2019
Dnr 50/19
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 mars 2019 § 31 om ny delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås att enhetschefer får befogenheter att besluta i
personalärenden under punkten 7 avseende anställning, arbetstidschema och
ledighet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 54.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 27 mars 2019 § 31 och fr o m den 1 oktober 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden
del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kultur- och fritidsnämnden.

_______
Exp till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen (bilaga)
Reglementspärmen (bilaga)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 79
Detaljplan Sörkvarns– Norra Västeråsvägen, Dp. 224 – för samråd
Dnr 146/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörkvarns– Norra
Västeråsvägen, Dp. 224 till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd.
Planförslaget omfattar fastigheterna XX. Idag är marken i huvudsak planlagd
för väg, bensinmack, garage och park.
Det råder bostadsbrist i kommunen. Behovet av nya centrala lägenheter är stort
och det finns dessutom ett behov av att utveckla Hallstahammars centrum.
Kommunstyrelsen beslutade därför den 28 augusti 2019 att upprätta en ny
detaljplan för området vid korsningen mellan Sörkvarns- och Norra Västeråsvägen. Detaljplanen är en del av genomförandet av planprogrammet för Hallstahammars centrum som antogs hösten 2017. Detaljplanens syfte är att planlägga centralt belägen mark för bostadsbebyggelse, att i plan fastställa nu
gällande trafikinfrastruktur med gator, cirkulationsplats, gång- och cykelvägar,
samt att reservera mark för dagvattenhantering. Detaljplanen syftar också till att
möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Planen är ute på samråd under tiden är 26 augusti till och med 30 september
2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 september 2019 bland
annat att det direkt utanför planområdet, finns två fornlämningar registrerade.
Den ena är ett gravfält bestående av cirka 8 fornlämningar. Gravfältets fornlämningar är illa skadade genom sentida, nu försvunnen, bebyggelse. Den andra
fornlämningen är registrerade hällristningar i en sten inom gravfältet, ett så
kallat älvkvarnsblock. Det är cirka 25 skålgropar, eller älvkvarnar, om cirka 2–
6 centimeter i diameter och 0,5–2,5 centimeters djup i stenen. Stora delar av de
ytor som föreslås exploateras till följd av planförslaget utgörs av mark som tidigare varit bebyggd och där jorden består av fyllningsmassor. Här förväntas inga
fornlämningar finnas, men om fornlämningar påträffas i samband med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 56.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 79
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man inte har något att invända mot förslag till detaljplan för
Sörkvarns- Norra Västeråsvägen Dp. 224.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-25

Sida

7 ()

KFN § 80
Detaljplan för Östra Nibble 6, Dp. 221 – för samråd Dnr 153/19
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Östra Nibble 6, Dp.
221 till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd.
2018 vann detaljplan 221 Östra Nibble 6 laga kraft. Planen reglerar bostadsbebyggelse med tillhörande gator och gång- och cykelvägar samt bestämmelser
för naturmark och parkmark. Planändringsförlaget avser att smärre justeringar
på den detaljplan för området som vann laga kraft under 2018. Vid den planerade anslutningsvägen till området finns en transformatorstation som visat sig
utgöra hinder för vissa större fordon. För att lösa detta upphäver man delar av
utfartsförbudet mot Hästhovsvägen för att möjliggöra ny anslutningsväg till
bostadsområdet. Samtidigt förser man transformatorstationen med E-område
för teknisk anläggning.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Planen är ute på samråd under från den 16 september till och med 13 oktober
2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 september bland annat
att det inom och i nära anslutning till planområdet finns registrerade fornlämningar från brons- eller järnåldern. Den ena fornlämningen är registrerad utanför planområdet och avståndet till den föreslagna kvartersmarken är väl tilltaget. Ytan öster om lekplatsen där det planeras för kvartersmark och allmän
plats för gata finns också en registrerad fornlämning. Fornlämningen försvann
dock i samband med byggnation av det tidigare bostadsområdet då en föregående undersökning ej genomfördes. När bostadsområdet sedan revs har
marken blivit ännu mer omrörd och fornlämningen har idag enligt en inventering från 1988 status som förstörd. Om fornlämningar påträffas i samband med
exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. I
övrigt föreslår förvaltningen att man inte har något att erinra mot förslaget till
ny detaljplan för Östra Nibble 6.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 57.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala man inte har något att erinra mot ny detaljplan för Östra Nibble 6.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 81
Revisionsrapport ”Samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande” – för yttrande Dnr 131/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC granskat samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande. Efter
genomförd granskning är den samlade bedömningen att nämnderna i allt
väsentligt bedriver en ändamålsenlig samverkan gällande äldres välbefinnande.
Revisorerna önskar yttrande från kultur- och fritidsnämnden senast den 30
september 2019.
I skrivelse från revisorerna daterad den 19 juni 2019 rekommenderar revisorerna att de granskade nämnderna beaktar följande rekommendationer:
•
•

Tydliggör förvaltningarnas delaktighet i olika samverkansforum utifrån
tydliga roller och ansvar samt dokumentera dessa.
Förtydliga återkoppling till berörda förvaltningar från forum som berör
äldres välbefinnande.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 september 2019 bland
annat att samverkan mellan kultur- och fritidsnämndens verksamheter och
övriga nämnder upplever kultur- och fritidsförvaltningen fungerar väl. Den
lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och bra upparbetade forum för informationsöverföring gör att förvaltningen upplever att
samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande är gynnsamt. Det som
begränsar nämndens möjligheter att utöka deltagandet i olika samverkansforum för äldres välbefinnande är främst personell resursbrist. Att alla nämnder
skulle delta i alla forum bedömer kultur- och fritidsförvaltningen vara svårt att
genomföra i dagsläget då detta dels kräver ytterligare resurser eller omprioriteringar inom befintlig personal och verksamhetsramar, dels är vissa samverkansforum mer av utförarkaraktär vilket i praktiken inte berör kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 58.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som sitt yttrande över revisionsrapport ”Samverkan mellan nämnderna för
äldres välbefinnande” överlämna förvaltningens skrivelse den 11 september
2019.

__________
Exp till: Revisorerna
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 82
Delårsrapport per augusti 2019 för kultur- och fritidsnämnden

Dnr 95/19

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. Därefter
har kommunfullmäktige beslutat den 17 juni 2019 § 70 att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner för att kortsiktligt bromsa den
negativa ekonomiska avvikelsen och på årsbasis uppnå budgetföljsamhet.
Förvaltningen har upprättat en delårsrapport per augusti 2019 där det bland
annat framgår att nämnden har en budgetram på 41 429 tkr. Helårsprognosen är
att man håller budget men med förändringar mellan verksamhetsområdena.
Intäkterna blir lägre på café och naturfotografiskt galleriet när kulturhuset håller
stängt under hösten på grund av renovering, men motsvaras också av lägre
kostnader. Inom kulturskolan har man färre elever inom avgiftsbelagd verksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen blev även i år beviljad statsbidrag för att
anordna sommarlovsaktiviteter. Statsbidraget har bland annat finansierat del av
tjänster där egen personal gått in och arbetat i projektet.
Den politiska verksamheten beräknas överstiga budget och beror på fler sammanträden. För områdena kultur- och fritid samt bad och camping blir personalkostnaderna lägre till följd av vakanta tjänster.
I samband med Skantzö bad och camping i år fyllde 50 år invigdes en ny äventyrsgolfbanan. Återställning av markytan vid den ursprungliga platsen för den
gamla golfbanan var inte budgeterad och ger därför ett underskott mot budget.
Skantzö camping hade en lägre beläggning under juni till mitten av juli på
grund av sämre väder men beräknas trots det hålla budgeterade intäkter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 59.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport per augusti 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen, samt
att uttala att ingen handlingsplan har upprättats då nämnden inte har någon
negativ avvikelse vid upprättandet av delårsrapporten per augusti 2019.
__________
Exp till: Kultur- och fritidschef
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 83
Regional kulturarvsstrategi 2020–2026 Västmanlands län – för yttrande
Dnr 133/19
Region Västmanland har översänt Regional kulturarvsstrategi 2020–2026
Västmanlands län till Hallstahammars kommun för synpunkter. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.
Den regionala kulturarvsstrategin är framtagen i bred samverkan med kulturarvsaktörer i Västmanland. Deltagarna i arbetet representerar bland annat
ideella föreningar, kommuner, länsstyrelsen, museer och Region Västmanland.
Syftet med strategin är att i bred samverkan med regionala kulturarvsaktörer
identifiera ett antal för länet värdefulla fokusområden för kulturarvsarbetet och
hur man tillsammans kan arbeta strategiskt för att nå resultat inom dessa. Viktiga utgångspunkter för länets kulturarvstrategi är hållbarhetsmålen för Agenda
2030, de nationella kulturpolitiska målen, de nationella kulturmiljömålen och
Riksantikvarieämbetets Vision Kulturmiljö 2030.
Strategin innehåller en vision för kulturarvsarbetet i Västmanland: Kulturarv för
alla i Västmanland. Strategin innehåller vidare tre målområden:
• Kulturarvet används som en resurs för hållbar utveckling i länet
• Kulturarvet i länet är tillgängligt och skapar delaktighet
• Länets kulturarvsarbete präglas av stärkt samverkan och kompetens
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 september 2019 bland
annat att förslaget till kulturarvstrategi är välskriven med tre intressanta målområden. Idén om att genomföra pilotprojekt för att utveckla metoder och samverkansmodeller är bra. Är ambitionen att kulturarvet ska bli en angelägenhet
för alla krävs omfattande och brett samverkansarbete under lång tid. Om kulturarvet i länet är tillgängligt för fler kan den få en allt viktigare betydelse för informationsspridning om vårt kulturarv men också möjligheten att bli en viktig
plattform för erfarenhetsutbyte och dialog. Vidareutvecklingen av våra intressanta kulturarvsmiljöer har en stor potential att kunna locka inte bara våra invånare i regionen utan även en stor nationell och internationell publik. För att
lyckas med detta krävs det att man ökar kunskapen om hur man kan addera
starka och högkvalitativa upplevelser i och omkring våra kulturarvsmiljöer som
lockar nya besökare. En viktig samverkanspart här är konstnärliga institutioner
på regional och nationell nivå.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 60.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 83
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som yttrande över Regional kulturarvsstrategi 2020–2026 Västmanlands län
överlämna förvaltningens skrivelse den 16 september 2019.

__________
Exp till: Kultur- och fritidschef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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KFN § 84
Deltagande i kartläggning av material i arkiv, museer och bibliotek – Riksbankens Jubileumsfond m fl Dnr 151/19
Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket anhåller i skrivelse inkommen den 12 juli om ansökan om bidrag för kartläggning av material i arkiv,
museer och bibliotek. Sedan hösten 2017 arbetar Kungliga Biblioteket och
Riksbankens Jubileumsfond med ett nätverk av forskare, företrädare för ABMsektorn och andra intressenter som vill uppmärksamma demokratijubileet
2018–2021, alltså att det är hundra år sedan tillkomsten av den allmänna och
lika rösträtten i Sverige.
Projektet kallas demokrati 100 med två syften, de ena är att öka kunskaperna
om den allmänna och lika rösträttens tillkomst, den andra är att digitalisera
material som berättar om denna process. En första kartläggning genomfördes
hösten 2017, men i den saknas kommun- och regionarkiven.
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 12 september att sammanställningen och rapporteringen av dessa uppgifter kräver personalresurser som
förvaltningen i nuläget inte har. Under det närmaste kvartalet kommer man
inte heller att ha fysisk tillgång till många av dessa arkiv. Förvaltningen
rekommenderar därför att man i nuläget avböjer deltagande i projektet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2019 § 61.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avstå från att delta Riksbankens Jubileumsfond m fl kartläggningen av
material i arkiv, museer och bibliotek

__________
Exp till: Kungliga biblioteket
Riksbankens Jubileumsfond
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 85
Hallsta Hockey – återbetalning av hyresskuld Dnr 11/17
Hallsta Hockey ansökte under våren 2016 om uppskov att betala hyran för
perioden januari-mars 2016 till den 1 oktober. Skulden uppgick då till 51 620
kronor. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2016 § 20 att bevilja
anstånd till den 1 oktober 2016. Därefter anhåller hockeyklubben om ytterligare
anstånd med skulden till den 1 januari 2017. Nämnden beviljar nu anstånd till
den 30 oktober 2016.
Därefter beviljades Hallstahammars Hockeyklubb den 26 oktober 2016 § 51
anstånd att betala hyran till den 1 januari 2017 samt att under förutsättning av
att hockeyklubben betalar ordinarie hyresavier, bevilja Hallstahammars
Hockeyklubb att betala av hyresskulden om 51 260 kronor under perioden
januari-maj 2017 med ett belopp om 10 252 kronor per månad.
I februari 2017 beslutar nämnden att upphäva sitt beslut den 26 oktober 2016 §
51, samt att, under förutsättning av att kommunen fick tillfälle att följa föreningens ekonomi, bevilja hockeyklubben anstånd att betala hyran för perioderna januari-mars 2016, november-december 2016 och januari-mars 2017 t o
m den 30 september 2017, om sammanlagt 181 332 kronor och att hockeyklubben kvartalsvis under 2017 redovisar till arbetsutskottet föreningens likviditet.
Återigen ansöker hockeyklubben om anstånd med att betala hyran men att man
kan betala 1 000 kronor/månad för november, december, januari, februari och
mars för säsongen. Kultur och fritidsnämnden beslutade den 24 oktober 2017 §
61 att hockeyklubben ska betala av sin skuld som då var 113 932 kronor.
Beslutet innebär att klubben ska göra avbetalningar per månad enligt en fast
avbetalningsplan och kommunen avstår att debitera ränta och upplupna kostnader. Därefter beslutar kultur- och fritidsnämnden den 28 mars 2018 § 31 att
godkänna en ny överenskommelse med hockeyklubben som innebära att en ny
avbetalningsplan upprättats som innebär att varje avbetald krona som klubben
gör motsavaras av en lika stor nedskrivning av hyresskulden från kommunen.
Överenskommelsen upphör med omedelbar verkan vid utebliven betalning och
nämndens beslut 24 oktober 2017 gäller.
Då hockeyklubben ännu inte börjat betala av skulden som nu uppgår till
110 532 kronor bjöds de in till arbetsutskottets sammanträde i augusti 2019 för
en dialog kring hyresskulden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 85
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår i skrivelse den 16 september 2019 att
Hallsta Hockeyklubb ska komma in till kultur- och fritidsnämnden med en
skriftlig redogörelse varför de inte har börjat betala av hyresskulden på 110 532
kronor enligt nämndens tidigare beslut och hur de avser att förbättra sin ekonomi så att återbetalning av hyresskulden kan ske framöver, samt att hockeyklubben kvartalsvis ska inkomma till nämnden med en ekonomisk redovisning i
vilken ska de framgå hur de kan få en ekonomi i balans på lång och på kort sikt.
Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2019 § 62 att överlämna ärendet till
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag
Hanna Lostelius (C) yrkar att hockeyklubben inför arbetsutskottets sammanträde i november ska komma in med en skriftlig redogörelse varför de inte har
börjat betala av hyresskulden på 110 532 kronor enligt nämndens tidigare beslut och hur de avser att förbättra sin ekonomi så att återbetalning av hyresskulden kan ske framöver, samt att hockeyklubben kvartalsvis ska inkomma till
nämnden med en ekonomisk redovisning i vilken ska de framgå hur de kan få
en ekonomi i balans på lång och på kort sikt.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att Hallsta Hockeyklubb senast den 7 november 2019 ska komma in med en
skriftlig redogörelse till kultur- och fritidsnämnden i vilken ska framgå varför
de inte har börjat betala av hyresskulden på 110 532 kronor enligt nämndens
tidigare beslut och hur de avser att förbättra sin ekonomi så att återbetalning av
hyresskulden kan ske framöver, samt
att hockeyklubben kvartalsvis ska inkomma till nämnden med en skriftlig ekonomisk redovisning i vilken det ska framgå hur de kan få en ekonomi i balans
på lång och på kort sikt.

__________
Exp till: Hallsta Hockey
Kultur- och fritidschef
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-25

Sida

15 ()

KFN § 86
Kommunal borgen avseende- om och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb
(HARK) – villkorsändring av lån Dnr 156/19
Hallsta Ridklubb anför i skrivelse den 19 september 2019 ”Hallsta Ridklubb
har under en längre period haft en utmanande ekonomisk situation som delvis
kan förklaras genom att kostnaderna för grovfoder ökade med mer än 100%
under 2018. Hallstahammars kommun stöttade klubben med ett förskott på det
ordinarie bidraget för att få ekonomin att gå ihop under året. Förskottet skall
återbetalas över fem år.
När budgeten för 2019 skulle tas fram visade första versionen på ett förväntat
underskott på mer än 300 tkr. För att identifiera lösningar till förbättring av
resultatet tog styrelsen fram en lyftplan med ett antal olika initiativ till intäktshöjning och kostnadsminimering, och fick dessutom en extern branschkunnig
konsult att göra en granskning av klubbens verksamhet med målet att identifiera ytterligare möjligheter till förbättring av resultatet. Resultatet av lyftplanen och rekommendationerna från granskningen konsoliderades i en ekonomisk handlingsplan och fastställandet av en uppdaterad budget med ett marginellt positivt resultat. I dagsläget är klubbens ekonomi fortfarande sårbar och
det finns inget utrymme för hantering av oförutsedda händelser.
Klubben har, för att kunna finanseria nybyggnationen som gjordes 2017, i dag
ett banklån som amorteras över 20 år. Avskrivning av nybyggnationen görs
under lika lång tid, enligt klubbens avtal med Hallstahammars kommun. En
analys av den faktiska förslitningen av anläggningen visar att genomsnittskostnaden är lägre än den aktuella avskrivningen, vilket gör att klubben i dag överavskriver. Hallsta Ridklubb begärde under våren kommunens accept att få
sänka avskrivningskostnaden i bokföringen (inte amorteringen), men fick avslag då kommunen ville att amortering och avskrivning skulle följas åt.
För att lösa den ekonomiska situation klubben befinner sig i och skapa förutsättningar för stabilisering och utveckling av verksamheten, har Hallsta Ridklubb ett önskemål om att förlänga kredittiden på banklånet med 7 år och anpassa avskrivningen till motsvarande tid. En sådan ändring skulle sänka klubbens årliga amortering till en nivå som gör att en ekonomisk buffert successivt
kan byggas upp och användas till oförutsedda händelser och på det sättet göra
klubben mindre ekonomisk sårbar.
Hallsta Ridklubb ansöker således om att Hallstahammars Kommun beviljar
följande: Att kredittiden och avskrivningstiden förlängs från 20 år till 27 år.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-25

Sida

16 ()

Forts KFN § 86
Lennart Anderssons (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Kultur och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennart Anderssons
(S) yrkande
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

__________
Exp till: Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-25

Sida

17 ()

KFN § 87
Ökade hyreskostnader för Kulturhuset till följd av kostnader för åtgärder
av brister Dnr 160/19
Tekniska förvaltningen har för avsikt att under 2019 åtgärda de briser som
finns i Kulturhuset. Tekniska nämnden har den 24 september 2019 § 93 bland
annat beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att, under förutsättning av
den ökade kapitalkostnaden om 161 000 kronor/år framöver rymmas inom
kultur- och fritidsnämndens budget, ianspråkta 2 800 000 kronor från investeringsbudgeten avseende projekt GC-väg Strömsholm-Kolbäck 2019 till ombyggnad av Kulturhuset.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 25 september 2019 bland annat
att tekniska förvaltningen avser att under hösten 2019 att åtgärda de brister som
finns i Kulturhuset. Kostnaden för dessa uppgår till 2,8 miljoner. Med en avskrivningstid på 25 år innebär det en ökad kapitalkostnad om 161 000 kronor/år
som kommer att finansieras genom ökad hyra. En förutsättning för att tekniska
förvaltningen ska få starttillstånd från kommunstyrelsen för att få genomföra
dessa ombyggnationer i kulturhuset är att kultur- och fritidsnämnden kan finansiera dessa byggnationskostnader genom att under 25 år klara en ökad hyra för
kulturhuset med 161 000 kronor/år. En omfördelning inom förvaltningens
verksamhetsramar möjliggör för nämnden att klarar av den ökade hyran för
kulturhuset med 161 000 kronor i 25 år vilket motsvarar kostanden för att åtgärda bristerna i Kulturhuset.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet
Hanna Lostelius (C) yrkar att den ökade hyran om 161 000 kronor/år för att åtgärda brister i Kulturhuset ska rymmas inom nämndens budget.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C)
yrkande
att den ökade hyran om 161 000 kronor/år för att åtgärda brister i Kulturhuset
ryms inom kultur- och fritidsnämndens budget.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschefen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2019-09-25

Sida

18 ()

KFN § 88
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-25
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-25
- arbetsutskottets protokoll den 19 september 2019
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden.
Efter sammanträdet görs studiebesök på Skantzö bad och camping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

