
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-27 1 (12) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 – 15.50 
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)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Kristina Nylander (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmson (C), Owe Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Ewa 

Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof 
Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Reinder Nispeling (L) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 mars 2019 klockan 16.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 27 - 35 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Reinder Nispeling (L) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 27 - 35 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-27 
  
Anslaget uppsättes 2019-03-29 Anslaget nedtages 2019-04-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 27 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande 
 

• Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi. 
• Anlitande av oberoende granskare för Hallsta Ridklubb 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 28 
 
Näringslivsstrategi 2019-2023 – för yttrande    Dnr 35/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Näringslivsstrategi 2019-2023 till 
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande.  
 
Strategin beskriver Hallstahammars kommuns målsättningar och prioriteringar 
för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivskli-
mat. Strategin sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till år 2023, och 
identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveck-
ling. Strategin tar inte någon ställning till utförande eller metoder. Årliga hand-
lingsplaner kommer mer i detalj att beskriva hur arbetet inom respektive fokus-
område ska bedrivas. Perspektiven i strategin är kommunala, men arbetet för att 
skapa ett gott näringslivsklimat kan den kommunala organisationen inte ensam 
stå för. En viktig framgångsfaktor är därför att arbetet präglas av en hög grad av 
dialog och samverkan mellan i första hand Hallstahammar Promotion men även 
övriga företagsnätverk, företagare, politiker, tjänstepersoner och näringslivets 
organisationer. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommenterar förslaget i skrivelse den 12 mars 
2019. Bland annat anförs att man önskar att strategin ska innehåll en större 
ambition om vidareutvecklingen av besöks- och upplevelsenäringen i vår kom-
mun än vad det i dagsläget går att utläsa ur den. Med utgångspunkt från de 
unika natur- och kulturmiljöer som vi har i kommunen har vi mycket goda för-
utsättningar att kunna utveckla detta näringslivsområde på ett mycket gynnsamt 
sätt.  
 
Avslutningsvis föreslås att näringslivstrategin kompletteras med skrivningar om 
vidareutvecklingen av besöks- och upplevelsenäringen i vår kommun. Exem-
pelvis under fokusområde 2 ”Dialog och samverkan på regional och nationell 
nivå” utvidgas till att också omfatta bildandet av ett nytt samverkansnätverk 
mellan företag inom upplevelsenäringen, kulturinstitutioner och högskolor på 
regional och nationell nivå, föreningsliv och andra organisationer för att till-
sammans utveckla nya och konkurrenskraftiga reseanledningar till våra kultur-
miljöer längs med Strömsholms kanal i vår kommun. Under fokusområde 4 
”Kompetensförsörjning för en tryggare framtid” utvidgas till att också omfatta 
kompetensförstärkning hos företagen inom besöks och upplevelsenäringen för 
att dels stärka deras förmåga att möta marknadens behov av nya former av att-
raktiva upplevelser, dels stärka enskild aktörers brist i leveranskedjan av varor 
och tjänster som annars kan riskera möjligheten att få besökare att återvända. 
Under fokusområde 6 ”Ett varierat näringsliv är ett välmående näringsliv” ut-
vidgas till att också omfatta en skrivning om att området längs med Ströms-
holms kanal i Hallstahammars kommun ska utvecklats till en betydande  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 28 
 
destination för besöks- och upplevelsenäringen som lockar nationella och inter-
nationella kulturturister som vill uppleva högstående och nydanande kultur-
evenemang i historiskt intressanta miljöer.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 16.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Näringslivsstrategi 2019-2023 överlämna förvalt-
ningens skrivelse daterad den 12 mars 2019. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Kultur- och fritidschef 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 29 
 
Namnsättning av ny gata i Östra Nibble – för yttrande    Dnr 26/19 
 
Den 7 juni 2018 antogs en ny detaljplan i Östra Nibble, plan nr 221 Östra 
Nibble 6. Detaljplanen möjliggör bebyggelse av bostäder i området. En ny gata 
finns med i detaljplanen med anslutning från Hästhovsvägen. Även en gata på 
fastigheten Hallstahammar-Nibble 1:178 kommer att behöva anläggas då 8 st 
flerfamiljhus kommer att byggas. Eftersom inget namn är taget för den nya 
gatan behöver ett sådant beslutas. Namnsättning av gatorna beslutatas av 
kommunstyrelsen. Samråd ska ske med kultur- och fritidsnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att vägen ska heta Malvavägen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 mars 2018 att då gatan 
kommer att ha anslutning från Hästhovsvägen och närliggande gator har blom-
namn föreslås att gatan ska heta Kamomillvägen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 17.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att förorda att den nya gatan på fastigheten Hallstahammar-Nibble 178 ska 
namnsättas med Kamomillvägen. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Kultur- och fritidschef 
   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 30 
 
Driftbidrag till Stiftelsen Trångfors smedja 2019   Dnr 49/19 
 
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse inkommen den 15 mars 2019 
om bidrag om 52 000 kronor för stiftelsens verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefen har meddelat att medel finns avsatta i budget för Stif-
telsen Trångfors smedjas verksamhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 18. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Trångfors smedja driftbidrag för 2019 med 52 000 kronor. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja 
              Kultur- och fritidschef 
              Controller 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 31 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 april 2019     
Dnr 50/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 juni 2018 § 59 om ny delegations-
ordning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att punkt 8.1.3 läggs till vad gäller att avge 
yttranden i remisser rörande markarbeten på kommunens mark.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 19.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2018 § 59 och fr o m den 1 april 
2019 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsämnen 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen 
         Reglementspärmen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 32 
 
Omfördelning av investeringsbudgeten för ombyggnad av Skantzöbadet 
Dnr 47/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 33 
 
Behov av utökade budgetramar inför perioden 2020- 2022 för kultur-och 
fritidsnämnden   Dnr 46/19 
 
Kommunfullmäktige fastställer planeringsramar i juni 2019 inför den kom-
mande Mål- och budgetperioden 2020-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör budgetberedning och kommer att träffa samtliga nämnders arbetsutskott. 
Samtliga nämnder/styrelsen ska inkomma med lägesrapport inför den kom-
mande perioden till budgetberedningen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen redogör i skrivelse den 14 mars 2019 för be-
hovet av utökad budgetram för volymökningar under perioden 2020-2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 21. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten om behovet av utökad budgetram för volymökningar 
under perioden 2020-2022 samt överlämna den till budgetberedningen. 
 
 
 
 
_____ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
              Controller 
              Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 34 
 
Avtal om skötsel av Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för god-
kännande    Dnr 54/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internhyresavtal med tekniska 
nämnden för Folkets Park i Kolbäck. 
 
Nu gällande avtal om skötsel i Kolbäcks Folkets Park med Kolbäcks PRO 
gäller t o m 31 mars 2019. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ombesörja 
skötseln av Kolbäcks Folkets Park med det begränsningar som framgår av 
avtalet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 mars 
2020.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 mars 2019 § 22. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Enhetschef 
              Kolbäcks PRO 
              Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 35 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-27 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-27 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 20 mars 2019 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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