SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden
Plats och tid

2021-06-09

Sida

1 ()

Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Hanna Lostelius (C), ordf
Jenny Hödefors (S)
Mikael Andersson (S)
Eva Wilhelmsson (C)
Bertil Bredin (M)
Kristina Nylander (V)
Claes Gustavsson (SD)

Övriga deltagande

Ersättare: Owe Nilsason (S), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och
fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 54, 59-71, controller
Marianne Ekman § 59-71

Närvarorätt

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

Utses att justera

Jenny Hödefors (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 11 juni 2021 klockan 07.45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

§ 54-72

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Hanna Lostelius (C)
Justerande

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

Jenny Hödefors (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kultur- och fritidsnämnden §§ 54-72

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2021-06-09
2021-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

Anslaget nedtages

……………………………………………………….
Carina Iwemyr

Utdragsbestyrkande

2021-07-05
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KFN § 54
Information från förvaltningen m m Dnr 17/21
Enhetschefen för bad- och camping informerar om följande:
•
•

Nytt självbetjäningssystem vid Skantzöbadets entré
Utbetalda föreningsbidrag för 2020

Kultur- och fritidschefen informerar om att resurscentra för film kommer att
förläggas till kulturhuset fr o m den 1 augusti 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 55
Öppettider sommaren 2021 för biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten i
kulturhuset och Kolbäck Dnr 123/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 maj 2020 § 47 om ordinarie
öppettider för biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten i kulturhuset samt
biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset/Kolbäck.
Förslag till öppettider har upprättats för biblioteksverksamheten, kulturhuset i
Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under sommaren 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 44.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa följande öppethållande för biblioteksverksamheten och fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck och kulturhuset, Hallstahammar under sommaren
2021:
Biblioteksverksamheten i kulturhuset under sommarperioden 28 juni till 20
augusti 2021:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

10.00-18.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
10.00-17.00
Stängt

Biblioteksfilialen i Kolbäck under sommarperioden 28 juni till 20 augusti
2021:
Måndag-fredag: 10.00-18.00 (meröppet)
OBS! Biblioteket är inte bemannat under denna period.
Fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset under perioden 14 juni till 20
augusti 2021:
Tisdagar: 13:00 – 21:00
Torsdagar: 12:00 – 15:00
Fredagar: 13:00 – 23:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 55
Fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck/Stationshuset för perioden 14 juni till
20 augusti 2021:
Måndagar
Onsdagar

13.00-21.00
12.00-15.00

att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för biblioteket och fritidsgårdsverksamheten i kulturhuset och biblioteket i Kolbäck i enlighet med
kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 maj 2020 § 47.
_______
Exp: Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritidsgårdsverksamhet
Bibliotekschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 56
Ordinarie öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck fr o m den 23
augusti 2021 Dnr 124/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 maj 2020 § 47 om ordinarie
öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck.
Fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset har uppmärksammat sedan i augusti
2020 att det är få ungdomar som efter 20.00 deltar i verksamheten. Statistikunderlag synliggör att i 99 fall av 100 så finns inga besökare efter klockan
20.00 fram till stängning. En orsak till detta är troligt att ungdomarna tar bussen
till Hallstahammar som avgår 19.32 från Kolbäck. Med anledning av detta
önskar verksamheten de ordinarie öppettiderna justeras så att de bättre anpassas
till behovet hos besökarna. Det innebär att stängningstiden tidigareläggs från kl.
21.00 till 20.00 på måndagar och onsdagar. Den tid som frigörs hos personalen
kan bland annat användas för uppsökande verksamheten vid våra högstatideskolor.
Med anledning av ovanstående föreslå nya ordinarie öppettider för fritidsgårdsverksamheten i Stationshuset i Kolbäck. Om behovet hos besökarna skulle förändras kan återgång till stängningstid vid 21.00 bli aktuellt.
Måndag:
Onsdag:

13.00 – 20.00
13.00 – 20.00

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 45.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 20 maj 2020 § 47 i tillämpliga delar och
fr o m den 23 augusti 2021 fastställa nya tider för fritidsgårdsverksamheten i
Stationshuset/Kolbäck, enligt följande:
Måndag:
Onsdag:

13.00 – 20.00
13.00 – 20.00

_______
Exp: Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritidsgårdsverksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 57
Attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun – för yttrande
Dnr 118/21
Kommunstyrelsen har översänt förslag till attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun till bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande
ska inkomma till kommunstyrelsen under juni 2021.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 2 juni 2021 att politiker, tjänstemän, representanter från näringslivet och föreningslivet har tillsammans under
perioden september 2020 till maj 2021 arbetat fram ett underlag till en attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun. Syftet med en attraktionsstrategi är
att beskriva det gemensamma arbetet för att stärka Hallstahammars kommuns
attraktionskraft för såväl våra besökare som för oss som bor, lever och verkar i
kommunen. En strategigrupp bestående av tjänstemän från flera förvaltningar
och näringslivsrepresentanter har gemensamt arbetat fram olika förslag som
sedan har presenteras för en styrgrupp bestående av politiker och tjänstemän
från kommunen. Ett advisory bord har också bidragit med inspel till strategins
innehåll. Kultur- och fritidschefen och enhetschefen för föreningsbyrån och bad
& campingverksamheten har ingått i strategigruppen. Kultur- och fritidschefen
har också ingått i styrgruppen.
Om flera av de utvecklingsområden som beskrivs i strategin förverkligas kan
det bidra till bland annat
Att fler företag etableras och fler arbetstillfällen kan skapas
Att fler ingångsjobb som stannar lokalt kan skapas
Att skapa bättre livskvalitet för våra kommuninvånare m fl.
Att stärka ”skyltfönstret” för besökare som överväger att flytta till kommunen
Förslaget är välskrivet och visar tydligt fokusområden för det gemensamma
arbetet mellan offentliga aktörer, privata och ideella ska arbeta för att stärka
attraktionskraften. Arbetet kräver långsiktighet och för att arbetet ska kunna
koordineras och samordnas mellan de olika aktörerna krävs en projektledare
som har uppdrag och mandat att hålla ihop utvecklingsarbetet över tid. Viktigt
också är att arbetet mäts och följs upp regelbundet så att alla aktörer får en
gemensam bild av utvecklingen av strategiarbetet. De fem teman för produktutveckling som pekas ut i attraktionsstrategin – Naturupplevelser – Kulturupplevelser – Lyssna till våra berättelser – Lär dig något nytt – Evenemang - är väl
valda utifrån Hallstahammar, Kolbäcks och Strömsholms unika förutsättningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 46.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KFN § 57
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att uttala att man ställer sig positiv till förslaget till attraktionsstrategi för
Hallstahammars kommun.

__________
Exp: Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 58
Namnsättning av fritidssportutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun i egen regi Dnr 94/21
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj 2021 bland annat
att sedan ett drygt år tillbaka arbetar fyra föreningar (Ekeby BK, IBK Hallsta,
PRO Hallstahammar och HSK Fotboll) aktivt med förberedelser att till oktober
i år kunna starta upp ett fritidssportutrustningsbibliotek i Eldsbodahuset,
Hallstahammar. De har bedrivit insamlingskampanj i olika omgångar dit
kommuninvånare kommit för att skänka fritidssportutrustningsmaterial som
sedan ska kunna lånas ut kostnadsfritt. Föreningarna har också arbetat med att
iordningställa butikslokal och lagerlokal.
Efter en tids övervägande mellan de olika alternativen har slutligen föreningarna landat i önskemålet om att starta upp ett föreningsdrivet fritidssportutrustningsbibliotek i egen regi. Detta innebär bland annat att föreningar åtar sig
•
•
•
•
•

att bemanna utlåningsbutiken och hålla den öppen två dagar i vecka (en
vardag och lördag)
att erbjuda särskild service riktad mot kommunens för- och grundskolor
för att underlätta utlåning i samband med aktivitetsdagar
att sköta och underhålla utlåningsmaterialet
att på olika sätt sprida information om verksamheten
att arbeta för att öka samverkan med kommunens föreningsliv för att
därigenom stärka verksamheten långsiktigt

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2021 § 50 bland annat att ett
fritidssportutrustningsbibliotek ska bedrivas i egen lokal regi genom föreningsdrift, samt föreningarna som är engagerade i verksamheten senast den 1 juni
2021 ska inkomma till nämnden med förslag på namn för verksamheten.
Föreningarna har meddelat att det föreslår att fritidssportutrustningsbibliotek
ska heta Hallstahammars Aktivitets Bank.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 47.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fritidssportutrustningsbibliotek i Hallstahammars kommun skall heta.
Hallstahammars Aktivitetsbank.

_______
Exp till: Kultur- och fritidschef f v b till berörd
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 59
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Strömsholm simsällskap Dnr 72/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Strömsholm simsällskap har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med
anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 9 000 kronor. Föreningen har inte blivit beviljade andra stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Strömsholm simsällskap är en ungdomsförening. De föreslås få avslag på sin
ansökan på grund av bristande underlag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 48.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Strömsholm simsällskaps ansökan om tillfälligt ekonomiskt stöd för
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.
_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Strömsholm simsällskap
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 60
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallsta gymnastikförening Dnr 73/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Hallsta gymnastikförening har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med
anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 73 992 kronor. Föreningen har inte sökt eller blivit beviljade andra
bidrag.

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Hallsta gymnastikförening är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt
stöd om 18 000 kronor som ersätter för förlorade medlemsintäkter för halvåret
beräknat på att 50 % i verksamheten är barn och unga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 49.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallsta gymnastikförening ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 18 000
kronor för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19
för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen

Hallsta gymnastikförening
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 61
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Ekeby BK Dnr 78/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Ekeby BK har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med anledning av
att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen ansöker om 50
900 kronor. Föreningen har inte sökt andra stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Ekeby BK är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt stöd om 3 000
kronor som ersätter uteblivna kioskintäkter. Ingen ersättning för installationer
och investeringar föreslås. De har inte sökt för uteblivna intäkter för utåtriktade
aktiviteter där de verkar gå minus.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 50.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Ekeby BK ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 3 000 kronor för negativ
ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för perioden 1
januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Ekeby BK
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 62
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Shadowplayers Dnr 79/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Shadowplayers har inkommit med en ansökan om tillfälligt ekonomiskt stöd
med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen ansöker om 20 000 kronor. Föreningen har sökt andra stöd och erhållit
15 000 kronor.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Shadowplayers är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt stöd om
10 000 kronor som ersätter fasta kostnader för halvåret minus intäkter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 51.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Shadowplayers ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 10 000 kronor för
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Shadowplayers
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KFN § 63
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Stenklubben Dnr 84/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Stenklubben har inkommit med en ansökan om tillfälligt ekonomiskt stöd med
anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 48 000 kronor. Föreningen har inte blivit beviljade andra bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Stenklubben är en vuxenförening. De föreslås få ett tillfälligt stöd om 19 000
kronor som ersätter den fasta halvårshyran minus intäkter.
Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2021 § 52 att överlämna ärendet kulturoch fritidsnämnden utan eget förslag.
Hanna Lostelius (C) yrkar att Stenklubben ska beviljas 19 000 kronor i stöd.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet Hanna Lostelius (C)
yrkande
att bevilja Stenklubben ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 19 000 kronor för
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.
_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Stenklubben
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

14 ()

KFN § 64
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars Kultur- och Idrottsförening Dnr 87/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Hallstahammars Kultur- och idrottsförening har inkommit med ansökan om tillfälligt stöd om 25 000 kronor. Föreningen anger att man sökt om LOK-stöd från
Riksidrottsförbundet, men ännu ej fått besked.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Hallstahammars Kultur- och Idrottsförening är en ungdomsförening. De föreslås få avslag på sin ansökan då de i sin ansökan anger att de ansökt om LOKstöd som beviljas genom Riksidrottsförbundet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 53.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Hallstahammars Kultur- och idrottsförenings ansökan om tillfälligt
ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 för perioden 1 januari
2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Hallstahammars Kultur- och idrottsförening
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

15 ()

KFN § 65
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Kolbäcks hembygdsförening Dnr 98/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Kolbäcks hembygdsförening har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd
med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen ansöker om 12 000 kronor. Föreningen har inte blivit beviljade andra
bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Kolbäcks hembygdsförening är en vuxenförening. De föreslås få ett tillfälligt
stöd om 6 000 kronor som ersättning för förlorade intäkter och uteblivna
arrangemang.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 54.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Kolbäcks hembygdsförening ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 6 000
kronor för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19
för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Kolbäcks hembygdsförening
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

16 ()

KFN § 66
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Föreningen HjärtLung Kolbäcksådalen Dnr 105/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Föreningen HjärtLung Kolbäcksådalen har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen ansöker om 5 000 kronor. Föreningen har inte blivit beviljade
andra bidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Föreningen HjärtLung Kolbäcksdalen är en vuxenförening. De föreslås få
avslag på sin ansökan då de söker för uppstartsmedel.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 55.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Föreningen HjärtLung Kolbäcksådalens ansökan om ett tillfälligt ekonomiskt stöd för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av
covid-19 för perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
HjärtLung Kolbäcksådalen
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

17 ()

KFN § 67
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Bordtennisklubben Dnr 106/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Bordtennisklubben har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 67 000 kronor. Föreningen har sökt andra stöd, men fått avslag.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Bordtennisklubben är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 54 000 kronor som ersätter startavgifter samt 50 % av försäljningen för Hallstamästerskapen. Föreningen har brutet räkenskapsår.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 56.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Bordtennisklubben ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 54 000 kronor
för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Bordtennisklubben
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

18 ()

KFN § 68
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammar SK Handboll Dnr 107/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Hallstahammar SK Handboll har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd
med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen ansöker om 38 000 kronor. Föreningen har sökt andra stöd som ännu
inte blivit beviljade.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Hallstahammar SK Handboll är en ungdomsförening. De föreslås få avslag på
sin ansökan om tillfälligt ekonomiskt stöd då budgetprognosen visar på plusresultat. De har sökt för förlorade kioskintäkter jan-april 2019/2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 57.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå Hallstahammar SK Handbolls ansökan om tillfälligt ekonomiskt stöd
för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Hallstahammar SK Handboll
Controller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

19 ()

KFN § 69
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –IBK
Hallsta Innebandy Dnr 108/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
IBK Hallsta innebandy har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med
anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 19 525 kronor. Föreningen har sökt andra stöd som ännu ej blivit
beviljade.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
IBK Hallsta innebandy är en ungdomsförening. De föreslås få avslag på sin
ansökan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 58.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att avslå IBK Hallsta innebandy ett tillfälligt ekonomiskt stöd för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för perioden 1 januari
2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
IBK Hallsta innebandy
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

20 ()

KFN § 70
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –
Hallstahammars HK Dnr 109/21
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Hallstahammars HK har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med
anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 194 000 kronor. Föreningen har inte blivit beviljade andra stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Hallstahammars HK är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt stöd
om 85 000 kronor för inställd sportlovscamp och stora vårloppisen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 59.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallstahammars HK ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 85 000 kronor
för negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.

_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Hallstahammars HK
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-06-09

Sida

21 ()

KFN § 71
Ansökan om ekonomiskt stöd till föreningsliv till följd av Covid-19 –Hallsta
Ridklubb Dnr 113/21
Kultur- och

fritidsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om medel för stöd
till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 65 att avsätta 400 000 kronor
från kommunstyrelsens anslag för projektmedel för stöd till föreningar i
Hallstahammars kommun, och att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel
hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det
då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
Kultur- och fritidsnämnden har den 31 mars 2021 § 30 beslutat att registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
kan söka tillfälligt stöd om man drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan
även ges för andra ökade kostnader till följd av covid-19 och avser perioden 1
januari - 30 juni 2021. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Sista ansökningsdag var 21 maj 2021. Vidare framgår förutsättningar för att ansöka samt vad som ska ingå i ansökan och vilka dokument
som ska bifogas.
Hallsta Ridklubb har inkommit med en ansökan om tillfälligt stöd med anledning av att föreningen drabbats negativt av coronapandemin. Föreningen
ansöker om 145 669 kronor. Föreningen har sökt andra stöd hos Riksidrottsförbundet men ännu ej fått besked.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att
Hallsta Ridklubb är en ungdomsförening. De föreslås få ett tillfälligt stöd om
65 000 kronor som ersätter till viss del för uteblivna intäkter i samband med
tävlingsverksamhet. Kursverksamhet som avser vuxna ersätts ej.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2021 § 60.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att bevilja Hallsta Ridklubb ett tillfälligt ekonomiskt stöd om 65 000 kronor för
negativ ekonomisk påverkan på verksamheten på grund av covid-19 för
perioden 1 januari 2021 till 30 juni 2021.
_________
Exp: Kultur- och fritidschefen
Hallsta Ridklubb
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Sida

2021-06-09

22 ()

KFN § 72
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-19
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-19
- arbetsutskottets protokoll 2021-05-31

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

