
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 1 () 

Plats och tid Samlingslokalen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Mikael Andersson (S)  
 Reinder Nispeling (L)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmsson (C), Owe Nilsson (S), Inger Thuresson (KD), Ewa 

Björklind (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-
Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 89-92. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anita Westin Brodd (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 oktober 2019 klockan 11.45. 
 
Underskrifter  Paragrafer 89-100 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anita Westin Brodd 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 89 - 100 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-23 
  
Anslaget uppsättes 2019-10-28                      Anslaget nedtages 2019-11-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 2 () 
 

  
 
 
KFN § 89 
 
Information från förvaltningen    Dnr 94/18 
 

• Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi 
 
Enhetschefen informerar om att Eldsbodahuset håller på att organiseras om och 
en hel del omflyttningar i huset har skett vad det gäller lokaler för föreningar 
och fler är på gång . 
 
I anslutning till sammanträdet lämnas information om Vallmobadet och 
samtidigt förevisas lokalerna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 3 () 
 

  
 
 
KFN § 90 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2020   
Dnr 164/19 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 27 ny avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts. 
Vissa avgifter för husvagnsplats och stugor höjs medan avgifterna för tältplats 
är oförändrade.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 63. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 27 fastställa ny avgifts-
taxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2020 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 91 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020    Dnr 165/19 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018 § 138 ny taxa för 
Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller bland annat simskola, babysim, minisim samt entréavgifterna. Avgifterna 
för att hyra badet och vattengymnastik är oförändrade.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 64. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att med upphävandes av sitt beslut den 26 november 2018 § 138 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 5 () 
 

  
 
 
KFN § 92 
 
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1 
januari 2020   Dnr 163/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018 § 4 om fastställande av ny 
avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 
2018.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
hyra av idrottshallar, idrottsanläggningar samt simhallen Vallmobadet för 
extern ungdomsgrupp, vuxengrupp/förening samt privatgrupp. Hyran höjs i de 
flesta fallen med en avgift om 50 kr/timme för respektive grupp/förening. 
Vidare är bland annat avgifterna för att hyra boulehallen, Folkets hus och 
Folkets park oförändrade.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 65. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 4 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 januari 2020 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 6 () 
 

  
 
 
KFN § 93 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzenscenen 
- fr o m den 1 januari 2020   Dnr 169/19 
 
Hallstahammars kommun genom kultur- och fritidsnämnden avser att med 
början sommaren 2020 startat upp ny verksamhet på Skantzenområdet. En ny 
utomhusscen har införskaffats som möjliggör genomförande av olika evene-
mang på gamla Kalle Westmanplatsen under perioden juni-september sommar-
tid. För att finansiera verksamheten vad gäller administrativt och praktiskt 
arbete, genomförande av olika evenemang samt upp- och nedpackning av 
scenen och publikplatser så behöver en taxa införas som ska täcka dessa mer-
kostnader. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 67. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – 
Skantzenscenen - fr o m den 1 januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 7 () 
 

  
 
 
KFN § 94 
 
Ansökan om sponsring till goodiebags vid föreläsning och clinic om säker 
häst – Ungdomssektionen i distrikt Västmanland   Dnr 158/19 
 
Ungdomssektionen i distrikt Västmanland ansöker i skrivelse den 22 september 
om bidrag i form av 100 stycken produkter till goodiebags för besökare vid 
föreläsning och clinic med XX den 9 oktober 2019.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat att ansökan bör avslås.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 68. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå ungdomssektionen i distriktet Västmanlands ansökan om sponsring till 
goodiebags vid föreläsning och clinic om säker häst den 9 oktober 2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ungdomssektionen i distrikt Västmanland  
  Kultur- och fritidschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-23 8 () 
 

  
 
 
KFN § 95 
 
Region Västmanlands samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland – för 
godkännande   Dnr 166/19 
 
Region Västmanland har översänt samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland 
till Hallstahammars kommun för godkännande.  
 
Bibliotek i Västmanland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i kommunerna 
Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar, Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala och Västerås. Region Västmanlands roll är att stödja ar-
betet med gemensamt biblioteksdatasystem samt webbplats, bland annat genom 
att upphandla och vara avtalspart gentemot leverantör. 
 
Syftet med bibliotekssamverksam för länets kommuner är att öka servicegraden 
och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska 
kunna nås av flera medborgare på lika villkor.  
 
Genom att ingå i samarbetsavtalet för bibliotek i Västmanland åtar sig kommu-
nen bland annat att inom ramen för beslutad gemensam budget medverka i 
finansieringen av drift och support av system och webb enligt förslag från styr-
grupp, utse representanter till samverkansorganisationen och ge dessa tidsmäss-
iga och ekonomiska möjligheter att fullgöra sina åtaganden, delegera befogen-
heter och behörigheter så att samverkansorganisationen kan fungera effektivt 
samt att tillse att all berörd personal hanterar de uppgifter som finns i det ge-
mensamma systemet på ett lagenligt sätt.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 oktober 2019 § 69 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör för ärendet i skrivelse den 18 oktober 2019. 
 
Hanna Lostelius (L) yrkar att avtalet ska godkännas och att bibliotekschefen 
ska utses som nämndens representant i styrgruppen. Vidare yrkar hon att 
bibliotekschefen ska ha mandat att inom biblioteksverksamhetens budgetram 
besluta om system, webb och större utvecklingsinsatser gällande 
samverkansavtalet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (L) 
yrkande 
 
att godkänna förslag till samarbetsavtal för bibliotek i Västmanland,  
 
att utse bibliotekschefen att ingå i styrgruppen, samt 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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Forts KFN § 95 
 
att bibliotekschefen har rätt att inom biblioteksverksamhetens budgetram 
besluta om system, webb och större utvecklingsinsatser gällande 
samverkansavtalet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Region Västmanland  
  Kultur- och fritidschef  
  Bibliotekschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 96 
 
Samråd om Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter – för 
yttrande    Dnr 155/19 
 
Västerås stad har översänt samråd om Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter för yttrande till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritidsnämnden.  
 
Befolkningsökningen och näringslivets utveckling gör att Västerås stad måste 
öka tillgången på bostäder och verksamhetslokaler. Detta kan ske genom 
ianspråktagande av mark i stadens utkanter, genom komplettering av befintlig 
bebyggelse eller omvandling av redan bebyggda områden. Oavsett vilket alter-
nativ som väljs får det konsekvenser för naturen.  
 
En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 
ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 
som för ekologiska funktioner. Syfte med att ta fram en ny grönstrukturplan för 
Västerås stad och serviceorterna är att säkerställa att dagens och framtidens in-
vånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga 
ekosystem. Grönstrukturplanen omfattar hela kommunen, men har fokus på 
tätorten och serviceorterna. I Grönstrukturplanen anges sex övergripande mål. 
Bland annat ska parker och grönområden säkerställas för att tillgodose 
västeråsarnas behov av rekreation och friluftsliv, Västerås ska erbjuda ett rikt 
växt- och djurliv och en varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv miljö för 
invånarna, grönområden och vatten som bidrar till stadens identitet och karaktär 
eller är bärare av kulturhistoriska värden ska säkerställas och vidareutvecklas 
samt att det ska finnas sammanhängande stråk för rekreation och funktionella 
spridningsvägar för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och omgivande 
landskap. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i skrivelse den 11 oktober 2019 att nämn-
den ska uttala att man inget har att erinra till förslaget till Grönstrukturplan för 
Västerås tätort och serviceorter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 70. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att uttala att man inget har att erinra till förslaget till Grönstrukturplan för 
Västerås tätort och serviceorter. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
  Kultur- och fritidschef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 97 
 
Medel för ökade kapitalkostnader på grund av ombyggnad av 
Skantzöbadet    Dnr 170/19 
 
Ombyggnationen av Skantzöbadet är igångsatt och beräknas vara klar under 
maj 2020. Anledningen till ombyggnationen är att badet är i stort behov av åt-
gärder. I investeringsbudgeten finns det avsatt 24 miljoner för ombyggna-
tionen. Efter upphandling beräknas ombyggnationen uppgå till 30 mkr. Ytter-
ligare 6 mkr är därför omfördelade från projektet ”Knektbacken inkl bidrag” 
till ”Skantzöbadet inkl duk” enligt beslut i kommunstyrelsen 15 april 2019 § 
80 för att möjliggöra ombyggnationen av Skantzöbadet. Till ärendet hörde 
också kultur- och fritidsnämndens beslut från 27 mars 2019 § 32. 
 
I kommunfullmäktige beslutade mål och budgetdokument 17 december 2018 § 
166 för perioden 2019–2021 står det att utläsa att kultur- och fritidsnämnden 
skulle tilldelas en utökad ram för budgetår 2020 med 3 150 tkr. I denna ut-
ökade ram ingick medel för ökade kapitalkostnader till följd av renovering av 
Skantzöbadet. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 
§ 32 beslutades att under förutsättning av fullmäktiges beslut av verksamhets-
ramarna för budgetperiod 2019–2021 ligger fast, kommer nämnden att klara 
den ökade kapitalkostnaden om avskrivningstiden är 40 år samt att kapitalkost-
naden fördelas till 900 tkr för 2020 (7/12 månader*1500 tkr i kapitalkostnad år 
2020) och 600 tkr år 2021. 
 
I fullmäktiges beslutade mål- och budgetdokument för perioden 2020–2022 
(KF 17 juni 2019 § 72) fanns inte utökade medel till kultur- och 
fritidsnämnden kvar för ökade kapitalkostnader till följd av ombyggnationen 
av Skantzöbadet. I samma dokument finns det i kommunstyrelsens 
finansförvaltning 3 066 tkr för budgetår 2020 och 5 366 tkr för budgetår 2021 i 
ej fördelade kapitalkostnader till driften. 
 
I nuläget är kultur- och fritidsnämndens verksamhetsramar mycket snäva på 
grund av senare års effektiviseringar. Om inte kultur- och fritidsnämndens till-
delas medel för utökade kapitalkostnader på grund av ombyggnation av 
Skantzöbadet måste nämnden besluta om nedläggning av verksamheter.  
 
Kultur- och fritidschefen föreslår att hos kommunstyrelsen begära medel mot-
svarande den faktiska ökningen av kapitalkostnaden till följd av ombyggna-
tionen av Skantzöbadet. Den ökade kapitalkostnaden för budgetår 2020 är 900 
tkr och för år 2021 600 tkr vilket sammantaget ger 1 500 tkr i ökade kapital-
kostnader. En viktig förutsättning för dessa kapitalkostnadsberäkningar är att 
avskrivningstiden är 40 år på 26 mkr och 15 år på 4 mkr samt att ombyggna-
tionen klaras inom beslutad ram på 30 mkr. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 97 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 71. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen, budgetberedningen, om att medel mot-
svarande den faktiska ökningen av kapitalkostnaden till följd av ombyggna-
tionen av Skantzöbadet beaktas i kommande budgetarbete. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Kultur- och fritidschef  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 98 
 
Kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb – 
villkorsändring för amorteringstid och avskrivningstid     Dnr 156/19 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förut-
sättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala 
borgen, att utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda 
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- 
och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr. Kul-
tur- och fritidsnämnden har år 2017 fått en utökad ram med 2 mkr och år 2018 
med ytterligare 1 mkr dvs totalt 3 mkr för ett utökat bidrag till Hallsta 
Ridklubb. Bidragsbeloppet är uppdelat i två delar: 1 mkr utökat driftbidrag, 2 
mkr räntor och amorteringar. 
 
Hallsta ridklubb har inkommit den 9 oktober 2019 med skrivelse angående 
deras ekonomiska situation. De ansöker dels om att Hallstahammars kommun 
förlänger sitt borgensåtagande för föreningens eget banklån från 20 – 27 år, 
dels att kommunen samtidigt godkänner att föreningen förlänger avskrivnings-
tiden för nybyggnadsinvesteringskostnaden i sitt resultat motsvarande (från 20 
till 27 år). 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 oktober 2019 bland annat att 
om Hallstahammars kommun förlänger sitt borgensåtagande från 20 år till 27 år 
så kommer bidraget från Hallstahammars kommun för räntor och amorteringar 
att minskas i motsvarande mån till Hallsta Ridklubb. Hallsta Ridklubbs likvidi-
tet kommer därmed inte att förbättras utan förbli oförändrad. Om bidraget på 2 
mkr för räntor och amorteringar skulle förbli oförändrat, trots längre borgens-
åtagande från 20 år till 27 år, blir mellanskillnaden mellan de lägre räntorna och 
amorteringarna och bidraget på 2 mkr ett indirekt driftbidrag till Hallsta Rid-
klubb. Ett oförändrat bidrag på 2 mkr under 27 år istället för 20 år ger en ökad 
kostnad för Hallstahammars kommun på 14 mkr. Om Hallstahammars kommun 
godkänner att föreningen förlänger avskrivningstiden för nybyggnadsinveste-
ringskostnaden från 20 år till 27 år kommer Hallsta Ridklubb att redovisa ett 
bättre resultat men inte en förbättrad likviditet. En avskrivning är en kostnad, 
ingen utbetalning. Ett bättre resultat kan ge intrycket att Hallsta Ridklubb har 
ett större ekonomiskt utrymme än vad de klarar likviditetsmässigt. 
Avslutningsvis föreslås att föreningens ansökan ska avslås. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 72. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 98 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå Hallsta Ridklubbs ansökan om förlängd amorteringstid och avskriv-
ningstid för de lån kommunen iklätt sig kommunal borgen för. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Hallsta Ridklubb   
              Kommunstyrelsen 
  Kultur- och fritidschef  
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 99 
 
Öppettider för biblioteksverksamheten, fritidsgårdsverksamheten och 
Kulturhuset t o m den 1 juni 2020    Dnr 142/19 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslutade den 28 augusti 2019 att fastställa nuva-
rande öppettider för biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten under perioden 1 
september 2019 till 31 januari 2020. Anledningen till beslutet var att tekniska 
förvaltningen under perioden 1 september till 21 december 2019 kommer att 
genomföra renoveringsarbete i hela kulturhuset. Detta medför att kulturhusets 
samtliga verksamheter under renoveringsperioden utlokaliseras till andra 
lokaler i kommunen. För biblioteksverksamheten innebär det bland annat att 
Stationshuset och Forum i Folkets Hus är basen för verksamheten. Kulturhusets 
fritidsgårdsverksamhet är placerad i Stationshuset i Kolbäck. Naturfotografiska 
gör uppehåll i sin utställningsverksamhet i kulturhuset under 
renoveringsperioden. 
 
Kultur- och fritidschefen anför nu i skrivelse att renoveringsarbetet ännu inte 
har startat i Kulturhuset och att det dröjer ytterligare en tid innan renoverings-
arbetet kan börja. Kultur- och fritidsnämnden behöver därför förlänga nuva-
rande öppettiderna till och med 15 maj 2020. Från den 1 juni 2020 föreslås att 
biblioteks- och fritidsgårdsverksamheten samt Naturfotografiska återgår till 
nedanstående ordinarie öppettider i kulturhuset. Under tiden 16 – 31 maj 2020 
kommer man att flytta tillbaka verksamheterna till Kultturhuset. Under den 
tiden kommer alla verksamheter i Kulturhuset att hålla stängt. Allmänna helg-
dagar hålls verksamheterna stängt enligt nämndens tidigare beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2019 § 73. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 augusti 2019 § 74 fastställa följande 
ordinarie öppethållande för biblioteksverksamheten, fritidsgårdsverksamheten 
och Naturfotografiska i Kulturhuset, Hallstahammar och biblioteksfilialen i 
Kolbäck under perioden 1 september 2019 till 15 maj 2020:  
 

• Biblioteksverksamheten i Hallstahammar, Folkets Hus, Forums 
foajé 
Måndag. Onsdag, Torsdag, Fredag 10.00-17.00 
Tisdag 10.00-18.00 
Lördag: Stängt 
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Forts KFN § 99 
 

• Biblioteksfilialen i Kolbäck 
Måndag 10.00-13.00 (bemannat), 15.00-21.00 
Tisdag 15.00-21.00 
Onsdag 14.00-17.00 (bemannat), 17.00-21.00 
Torsdag 15.00-21.00 
Fredag 15.00 – 21.00  

 
• Fritidsgårdsverksamhet, Stationshuset i Kolbäck 

(Fritidsgårdsverksamheten i Kulturhuset integreras med verkssamheten 
 i Stationshuset under Kulturhusets renoveringstid) 

Måndag – Torsdag 14.00-21.00 
Fredag 14.00-24.00 
 

• Naturfotografiska med butik 
 Stängt 
 
att under perioden 16-31 maj 2020 kommer Kulturhuset med dess verksam-
heter att hållas stängt,  
 
att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för dels Kulturhuset och 
biblioteket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 
oktober 2016 § 55, dels fritidsgårdsverksamheten i enlighet med kultur- och fri-
tidsnämndens beslut den 20 februari 2019 § 21, samt  
 
att kultur- och fritidschefen har rätt att ändra perioden för öppethållande och 
stängning av Kulturhuset om det blir förändringar i tiden för 
renoveringsarbetet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
 Samtliga enhetschefer 
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KFN § 100 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-23 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-23 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 16 oktober 2019 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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