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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-07 1 () 

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 09.00 – 11.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors, (S) ordf  
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Eva Wilhelmsson (C)  
 Bertil Bredin (M)   
 Inger Emterby Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, 

XX och XX, Friluftsfrämjandet, § 93, projektledare Anders Allöv § 96. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jouni Ståhlhane (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 12 december 2022 klockan 09.15 
 
Underskrifter   § 93 - 104 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 

J   Jenny Hödefors (S) 
   d f  (S)   
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jouni Ståhlhane (C) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 93 - 104 
  
Sammanträdesdatum 2022-12-07 
  
Anslaget uppsättes 2022-12-12 Anslaget nedtages 2023-01-03 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 93 
 
Information från förvaltningen m fl 
 
Information från friluftsfrämjandet  
 
Representanter från Friluftsfrämjandet informerar om sin verksamhet vid 
teknikbacken vid motionscentrum. Anläggning är i gång 3 000 – 3 500 timmar. 
Bland annat anordnas skidskola för barn i åldrarna 5-14 år. Vidare framförs 
behovet av ett kyltorn för att kunna hålla anläggningen i gång under säsong.  
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KFN § 94 
 
Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2023    Dnr 187/22 
 
Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 10 oktober 2022 om ekonomiskt 
stöd om 48 000 kronor för verksamhetsåret 2023. Från år 2005 har kultur- och 
fritidsnämnden årligen betalat ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2022 bland 
annat att Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets 
sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den 
enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv. Arkiv Västmanland be-
driver en viktig verksamhet som fungerar som resurs i arkivfrågor för såväl 
kommunala verksamheter som föreningar. För kommunens del är förenings-
arkivet samt Hallstahammars bruksarkivs status båda frågor där Arkiv Väst-
manland bidrar med kompetens som svårligen kan fås på andra sätt. Bidragets 
storlek är i förhållande till folkmängd och utgör ett viktigt tillskott till Arkiv 
Västmanland för att kunna bedriva länsövergripande verksamhet.  
 
Det fortsatta arbetet med att renodla och strukturera kommunala fastigheter 
fortgår och i samband med detta upptäcks löpande olika samlingar och inoffi-
ciella arkiv som kommer att behöva bevaras säkert någonstans. Vi ser alltså 
inte att behovet av Arkiv Västmanlands tjänster har minskat, snarare ökat. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 85. 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 48 000 kronor för år 2023 
under förutsättning att kommunen även under 2023 erhåller stöd från Arkiv 
Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna. 
 
 
 
_______ 
Exp: Arkiv Västmanland 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller  
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KFN § 95 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med 
den 1 mars 2023     Dnr 167/22 
  
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
150. 
 
Förslag till nya regler har upprättats. Av förslaget framgår bland annat att juste-
ringar gjorts avseende lokalkostnadssubventioner enligt följande: 
 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler 
för ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende 
klubblokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 
25 % av hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som 
vuxengrupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 
450 kr/timme – träning, match, arrangemang 

 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2022 § 78 att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning. 
 
Därefter har kultur- och fritidsförvaltningen upprättat nytt förslag där juste-
ringar gjorts avseende lokalkostnadssubventioner enligt följande: 
 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler 
för ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende 
klubblokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 
25 % av hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som 
vuxengrupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 
450 kr/timme – träning, match, arrangemang 

• Reducerat lokalkostnadsbidrag, pensionärs- och handikappföreningar får 
betala 300:-/m² och år av hyran (nu gällande 270 kr/kvm), vuxen-
föreningar får betala 400:-/ m² och år av hyran avseende klubblokaler, 
föreningsexpeditioner i kommunala lokaler (nu gällande 370 kr/kvm). 

• Höjd hyra för kanslier för vuxenförening till 400 kr/kvm per år. 
(nuvarande 370 kr/kvm per år) 

• Förtydligande av bidrag till föreningar gällande allmänna samlings-
lokaler 

 
Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2022 § 86 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
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Forts KFN § 95 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att reglerna ska fastställas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 150 fastställa regler 
för bidrag till föreningar fr o m den 1 mars 2023, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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KFN § 96 
 
Starttillstånd för förstudie för investeringsprojektet ”Ny restaurang- och 
servicebyggnad Skantzö camping – hemställan till kommunstyrelsen     
Dnr 202/22 
 
Enligt investeringsbudget i MoB år 2022-2024 är en ny restaurang- och 
servicebyggnad planerat år 2023-2024, totalt 37,7 miljoner kronor. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den november 2022 bland 
annat att restaurang- och servicebyggnader vid Skantzö bad och camping är hårt 
nedslitna och myndighets- och lagkraven har förändrats de senaste 50 åren och 
idag ställs högre krav på restaurang- och personalutrymmen.  
 
Förvaltningen önskar finansiera en förstudie på 650 000 kronor som skall vara 
till grund för hur en ombyggnations skall genomföras och vilka möjligheter som 
ryms inom föreslagen budget. Förstudien skall påbörjas under januari 2023 och 
löpa 2 – 4 månader. Förstudien skall innehålla, inventering med nuläge, förslag 
på ombyggnation, projektledning, storköksuppritning och framtagande av 
kalkylunderlag. Förvaltningens bedömning är att ombyggnation av servicedel 
sker med egna medel och finansiering av restaurangdelen sker genom hyres-
intäkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 87. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 650 000 
kronor från investeringsbudgeten 2023 för genomförande av förstudie för in-
vesteringsprojektet ”Ny restaurang- och servicebyggnad Skantzö camping”,  
 
att hemställa hos tekniska nämnden om att de ska påbörja förstudien tillsam-
mans med kultur- och fritidsförvaltningen och berörda aktörer, samt 
 
att en redovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 
 Controller 
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KFN § 97 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi per 
september 2022    Dnr 93/18 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för året. Fullmäktige beslutade också att 
kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 
den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 även 
ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 
rapport. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2021 § 15 att 
Hallsta Ridklubb fortsättningsvis ska inkomma kvartalsvis med sin redovisning 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidschefen rapporterar kvartalsvis till kultur- och fritidsnämnden 
en skriftlig redovisning över föreningens ekonomi. Till detta bifogas balansräk-
ning, en jämförelse utfall mot budget innevarande månad och ackumulerat för 
perioden samt en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 8 november 2022 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi t o m september 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 88. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 98 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 28 november 
2022     Dnr 53/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 juni 2022 § 61 om delegationsord-
ning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av revideringar 
och komplettering kopplat till säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhets-
skydd (PMFS 2022:1) som började gälla den 1 mars 2022. En ny punk 8, säker-
hetsskydd, har lagts till i del 1, allmän del. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 89. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2022§ 61och fr o m den 12 
december 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritids-
nämnden 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: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 99 
 
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2023   Dnr 209/22 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 90. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
under år 2023; den 18/1 15/2, 15/3, 19/4, 10/5, 14/6, 23/8, 27/9, 18/10, 15/11 
och den 13/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 09.00 om inte annat anges i kallelsen. 
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KFN § 100 
 
Överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett kulturliv för 
alla, EKFA - teater 2023-2024    Dnr 207/22 
 
Västmanlands Teater har översänt förslag till överenskommelse gällande Ett 
Kulturliv för alla, EKFA, teater 2023-2024. Överenskommelsen syftar till att 
beskriva de olika parternas åtaganden i Ett kulturliv för alla, teater och att ge 
tydlighet om ansvar, ekonomi och generell arbetsprocess. 
 
Överenskommelsen gäller t o m 31 december 2024. Den årliga kostnaden om 
30 000 kronor ryms inom allmänkulturens budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 91. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett Kultur-
liv För Alla, teater, enligt en till ärendet hörande bilaga.   
 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Region Västmanland 
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KFN § 101 
 
Godkännande av förtydligande av starttillstånd för ombyggnad av 
Vallmobadet     Dnr 210/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2022 § 224 bland annat att be-
vilja tekniska nämnden starttillstånd för investeringsprojektet ombyggnad av 
Vallmobadet, om 25 000 000 kronor från investeringsbudget för 2022 och ytter-
ligare 15 800 000 från investeringsbudget år 2023.  
 
Tekniska förvaltningen redogör nu i skrivelse den 23 november 2022 för vilka 
åtgärder som innefattas i investeringen, för vilken starttillstånd beviljats. Åtgär-
der som omfattas av investeringen är bland annat tätning/förstärkning av befint-
lig pool, ny poolrening, nya installationer i omklädningsrum, förbättring av till-
gänglighet samt upprätthållande av brandcellsgränser och åtgärder enligt nya 
myndighetskrav för brandcellsindelning och larm. Parallellt med dessa åtgärder 
pågår ett utredningsarbete i EBUP Fas 1 vilket föranleder en prioritering av ut-
redningsarbetet för Vallmobadet för att kunna utföra vissa energibesparande 
åtgärder samtidigt som exempelvis ventilation och värmetillförsel. Utöver detta 
kan andra åtgärder vara aktuella så som snålspolande duschar, täckning av 
pooler, solceller med mera. Detta hanteras av EBUP och en eventuell FAS 2. 
 
I samband med utrednings och projekteringsarbete har även dialog förts med 
verksamheten. I samband med dessa dialoger har det framkommit en del 
önskemål. Tekniska förvaltningen bedömer utifrån förslag att åtgärderna är 
genomförbara. Förvaltningen vill dock understryka att dessa åtgärder inte ingår 
i de arbeten som kommunstyrelsen beviljat starttillstånd för. Vidare utredning 
av de verksamhetsbehov som framkommit är i stället en fråga för, i första hand, 
kultur- och fritidsnämnden att besluta om. Vid dialog med verksamhet av fram-
för allt tillgänglighetsfrågor så har önskemål inkommit från verksamhet an-
gående omklädningsmöjligheter för personal, utnyttjande av omklädningsrum 
för badgäster, tvättmöjligheter av badkläder för utlåning samt personals bad-
kläder och övriga personalutrymmen. Slutsatsen var att personalytor är under-
dimensionerade med dagens yta och man såg möjligheter att utnyttja oanvända 
lokaler i källare för detta ändamål. I projekteringsfasen har förvaltningen tittat 
på möjligheter att kunna lösa kommunikationen till dessa utrymmen både in-
vändigt och via tillbyggnad utvändigt. Dagens utformning av personalens ytor 
följer inte dagens arbetsmiljökrav fullt ut. Konsekvenser om beskrivna åtgärder 
inte beaktas blir att arbetsmiljökrav åsidosätts i vissa delar.  
 
Tekniska nämnden har den 23 november 2022 § 141 beslutat att hemställa hos 
kultur och fritidsnämnden att godkänna tekniska nämndens förtydligande 
gällande starttillstånd för ombyggnad av Vallmobadet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2022 § 92. 
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Forts KFN 101 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna tekniska nämndens förtydligande gällande starttillstånd för om-
byggnad av Vallmobadet, enligt en till ärende tillhörande bilaga, varvid ritning 
ska inkomma till kultur- och fritidsnämnden där det framgår vilka 
åtgärder/tillbyggnader som kommer att genomföras,  
 
att meddela tekniska nämnden att gällande lagkrav för installation av hiss och 
personalutrymmen samt att förrådsutrymmen skall inrymmas i beviljat starttill-
stånd från kommunstyrelsen, 
 
att om projektet under byggtiden inte kan hållas inom tilldelad investeringsram 
ska kultur- och fritidsnämnden omedelbart informeras, samt 
 
att tekniska nämnden kvartalsvis ska redovisa projektet för kultur- och fritids-
nämnden. 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Tekniska nämnden 
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KFN § 102 
 
Godkännande att projektstöd från år 2022 överförs till 2023    Dnr 208/22 
 
Förvaltningen har den 30 november 2022 sammanställt förteckning över projekt 
som fortsätter 2023. Av förteckning framgår det att det är 12 projekt som 
fortsätter 2023 och för dessa projekt överförs totalt 1 086 161 kronor till år 
2023. Ytterligare fakturor kan komma under december 2022 och påverka det 
belopp som kan överföras. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att projektstöd från år 2022 om sammanlagt totalt 
1 086 161 kronor överförs till år 2023. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att projektstöd från år 2022 om sammanlagt totalt 1 086 161 kronor överförs till 
år 2023. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidschef  
 Controller 
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KFN § 103 
 
Val av uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2023    Dnr 211/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2023 utse: 
 
Ledamot/Ordförande Ersättare  
 
Owe Nilsson (S)  Bertil Bredin (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Stiftelsens Trångfors smedja 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KFN § 104 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-07 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-07 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2022-11-30 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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