
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24 1 (12) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 17.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Bertil Bredin (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmson (C), Owe Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Anita 

Westin Brodd (M), Inger Thuresson (KD) sekreterare Carina Iwemyr, kultur- 
och fritidschef Sven-Olof Juvas, processledare Emma Rydell § 36, enhetschef 
Jenny Hägg § 36. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Bertil Bredin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 april 2019 klockan 12.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 36 - 44 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Bertil Bredin (M) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 36 - 44 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-24 
  
Anslaget uppsättes 2019-04-29                      Anslaget nedtages 2019-05-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 36 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Enhetschef Jenny Hägg och processledare Emma Rydell informerar om sina 
respektive verksamheter, kulturskolan och kulturhuset. 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande 
 

• Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi 
• Statistik från fritidsgårdsverksamheten 2018 och 2019 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 37 
 
Ansökan om bidrag för vårkonsert på Strömsholms slott - Rotary Kolbäck 
Dnr 48/19 
 
Rotary Kolbäck ansöker i skrivelse den 22 mars 2019 om bidrag om 5 000 kro-
nor för att genomföra en konsert på Strömsholms slott. Kostnaden för arrang-
manget beräknas uppgå till 16 000 kronor. Allt eventuellt överskott går oav-
kortat till Rotarys internationella kampanj för att utrota Polio. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2019 bland annat 
att Strömsholms slott är en av våra kulturfyrar och att få tillbaka ett stadigt 
samarbete med hovet om kulturevenemang på slottet är ett prioriterat område.  
 
Hallstahammars kommun kan inte lämna bidrag där man avser att skänka bort 
eventuellt överskott. Om arrangemanget går med underskott har Rotary Kol-
bäck möjlighet inkomma med ny ansökan med tillhörande ekonomisk redovis-
ning. Nämnden kommer då att ta ställning till om bidrag kan lämnas enligt nu 
inlämnad ansökan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 23. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att inte bevilja Rotary Kolbäck bidrag för vårkonsert på Strömsholms slott.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Rotary Kolbäck 
 Kulturutvecklare 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-24 4 (12) 
 

   
 
 
KFN § 38 
 
Avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 63/19 
 
Lakeside Adventure har under 2018 skött Borgåsundsbadet och önskar få fort-
sätta även under 2019. Förslag till avtal har upprättats som avser perioden 14 
maj – 31 augusti 2019. Föreningen erhåller 29 625 kronor i ersättning för 
arbetsinsatsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 24 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Lakeside Adventure 
 Enhetschef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 39 
 
Samarbetsavtal gällande kanotuthyrning, Lakeside Adventure - för god-
kännande    Dnr 64/19 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nu gällande samarbetsavtal med 
Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal ska för-
längas t o m den 31 december 2019. 
 
Syftet med samarbetet är att tillsammans utveckla kanotturismen på Ströms-
holms kanal med Skantzöbadet som kanotverksamhetens nav. Bl a ska båda 
parter verka för varandras försäljning genom att presentera/erbjuda den andras 
produkter på sina respektive hemsidor och i sociala medier. Gemensamma 
paket och erbjudande kommer att tas fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 25. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 
längs Strömsholms kanal, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Lakeside Adventure 
 Enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 40 
 
Ungdomssysselsättning inom kultur- och fritid i Hallstahammars kommun    
Dnr 41/17 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 april 2019 att man vill 
erbjuda ungdomar mellan 16 och 17 år möjligheten till att arvoderas per timme 
genom en s k BEA-anställning för arbeten med estetisk profil har ett flertal 
olika syften. Framför allt uppmuntrar man ungdomar till att fördjupa ett intresse 
som så småningom kan bli ett yrke. I många utsatta sociala grupper ses inte 
arbeten inom kultursektorn som ett alternativ över huvud taget och denna sats-
ning kan fånga upp och stötta ungdomar från den sektorn. Detta är på sikt något 
som kan berika kommunens kulturnäringar mycket och ungdomarna kommer 
att fungera som förebilder för andra unga i samma situation. 
 
Satsningen innebär att ungdomar folkbokförda i Hallstahammars kommun i 
åldern 16-17 kan erbjudas timarvodering (BEA-avtal) för arbete inom kultur-
husets aktiviteter såsom arrangemang och evenemang, film, foto, dans m m i 
samverkan med förvaltningens löpande verksamhet men också med förenings-
livet. Ungdomarna kan fungera som ytterligare en ledarresurs för jämnåriga och 
yngre barn under ledning av kulturhusets personal. 
 
En förutsättning för anställning/arvodering är certifiering av ungdom i fråga 
genom intervju, men också genom praktiskt provarbete innan timanställning 
påbörjas. I tjänst arbetar ungdomarna alltid i närvaro av och under uppsyn av 
handledare från förvaltningen. Handledare ska vara anställd av Hallstahammars 
kommun. 
 
Majoriteten av arbetet kommer att förläggas till ordinarie skollov men kan 
också ske under resten av året. 
 
Kostnaden ryms inom befintlig budget. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 24 april 2019. Ingen erinran framfördes mot 
förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 26. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att erbjuda ungdomar mellan 16 och 17 år möjligheten till att arvoderas per 
timme genom en s k BEA-anställning för arbeten med estetisk profil. 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 41 
 
Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter 2019-2021 – för 
yttrande    Dnr 33/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Handlingsplan för arbetet med natio-
nella minoriteter 2019-2021 till bland annat kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande.  
 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen) började 
gälla den 1 januari 2010. Lagens intentioner är att skydda nationella minorite-
ternas fortlevnad och bevara och utveckla minoritetsspråken. Sveriges natio-
nella minoriteter är romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar. De 
nationella minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och 
finska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har historiska och långva-
riga band till Sverige samt en uttalad samhörighet. Vissa minoritetsrättigheter 
ska förverkligas i hela landet: alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen). Dessa rättig-
heter benämns som grundskydd. Dessutom gäller särskilda rättigheter för 
sverigefinnar i Hallstahammars kommun som anslöt sig den 1 januari 2010 till 
finskt förvaltningsområde.  

 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 4 april 2019 bland annat I 
planeringen av kulturaktiviteter för olika åldersgrupper har kultur- och fritids-
förvaltningen sedan flera år tillbaka ett mycket nära samarbete med samordna-
ren för det finska förvaltningsområdet. Förvaltningschefen förutsätter att sam-
ordnaren för det finska förvaltningsområdet även fortsättningsvis ansvarar för 
att kommunicera med representanter från finska föreningen och finska PRO i 
samband med planering av kulturverksamhet på finska. Kultur och fritid kom-
mer även fortsättningsvis, i samband med planering och genomförande av olika 
kulturprojekt, utställningar, teater och sagostunder, på olika sätt uppmärksam-
ma de nationella minoriteterna inom allmänkultur- och biblioteksverksamheten 
och koppla det finska till det svenska. Biblioteksverksamheten kommer även 
fortsättningsvis att arbeta för att utöka beståndet av litteratur på minoritetssprå-
ken på kommunens bibliotek men en faktor som kan påverka denna möjlighet i 
negativ riktning är resursbrist då nämndens står inför effektiviseringskrav ett 
antal år framåt. Biblioteksverksamheten samverkar gärna med de finska före-
ningarna i arbetet med att utöka beståndet av minoritetsspråken men då biblio-
teksverksamheten består av en liten personalgrupp är det viktigt att denna sam-
verkansform kan bli så tidseffektiv som möjligt. Angående handlingsplanens 
ambition om att muntlig information som ska ges vid öppna informations-
träffar, evenemang och på föreningarnas träffar kan bli mycket svårt att genom-
föra då kultur- och fritidsnämnden inte förfogar över medel för anställning av 
tolkar som blir följden av ett sådant krav. Dessutom kommer det att vara 
mycket svårt att kontrollera och säkerställa att föreningslivet anlitar tolkar vid 
sina träffar för att uppfylla kravet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 41 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2019 § 27. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter 
2019-2021överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 4 april 2019. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
              Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 42 
 
Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022 
Dnr 3/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2019 att entlediga 
Tony Flodin (M) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. I och med att han 
entledigas från sitt uppdrag i nämnden upphör samtidigt hans uppdrag i 
arbetstutkottet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som ledamot i arbetsutskottet efter Tony Flodin (M) t o m den 31 december 
2022 utse Bertil Bredin (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Bertil Bredin 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 43 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening    Dnr 3/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 januari 2019 § 8 att utse Mikael 
Andersson (S) som ledamot i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie 
föreningsstämma 2019 t o m ordinarie föreningsstämma 2020. Ingen ersättare 
utsågs  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som ersättare i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2019 t o m ordinarie föreningsstämma 2020 utse Kristina Nylander 
(V). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kristina Nylander 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 Sporthallen ek förening 
 Ombudet  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 44 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-24 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-24 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 17 april 2019 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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