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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-30 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 09.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Eva Wilhelmsson (C)  
 Mikael Andersson (S)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Carylon Karlsson (SD), Carina Iwemyr, 

sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Bertil Bredin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 mars 2022 klockan 10.00 
 
Underskrifter   § 19 - 29 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S)   
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Bertil Bredin (M) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 19-29 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-30 
  
Anslaget uppsättes 2022-03-30 Anslaget nedtages 2022-04-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 19 
 
 
Information från förvaltningen 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande: 
 

• Dialog pågår med föreningar om fullstor idrottshall 
• Under Balkongen har tilldelats bidrag från Leader med 600 000 kronor 

för genomförande av Pridefestivalen i Hallstahammar 
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KFN § 20 
 
Avskrivning av fakturor med anledning av rådande situation med 
coronaviruset - Somaliska Kultur och Ungdoms Center    Dnr 34/22 
 
Somaliska Kultur och Ungdoms Center anhåller i skrivelse 14 februari 2022 om 
att få skriva av hyresskuld för den lokal/idrottshall de hyr av kommunen. 
Hyresskulden är förnärvarande på 14 290 kronor och avser hyra för år 2021. 
Föreningen redogör i sin skrivelse att på grund av pandemin och beslutade 
restriktioner var inte många medlemmar aktiva och kunde då heller inte bidra 
till verksamheten. Genom detta har de tappat intäkter till verksamheten. De 
redogör också i sin skrivelse att de tillsatt nya företrädare för föreningen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2021 att kultur- 
och fritidsnämnden har under år 2020 och 2021 genom extramedel från kom-
munstyrelsen kunnat erbjuda ekonomiskt stöd till de föreningar i kommunen 
som drabbats ekonomiskt negativt av den pågående pandemin. Information om 
detta tillfälliga extra stöd har gått ut särskilt till hela föreningslivet under 2020 
och 2021 genom dels separata föreningsutskick, dels genom information på 
kommunens hemsida m m. Somaliska Kultur- och Ungdoms Center har inte 
inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd under de perioder som möjlig-
heten fanns att söka dessa särskilt riktade medel. Med hänvisning till att före-
ningen inte inkom med ansökan till nämnden under 2020 eller 2021 då möjlig-
heten fanns att söka ekonomiskt stöd för att kompensera minskade intäkter på 
grund av pandemin och beslutade restriktioner föreslås att hemställan ska av-
slås. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 19. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå Somaliska Kultur och Ungdom Centers begäran om avskrivning av 
2021 års hyresskuld om 14 290 kronor. 
 
 
 
_______ 
Exp: Somaliska Kultur och Ungdom Center 
         Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 21 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi – helår 
2021    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 år 2018. Fullmäktige beslutade också att 
kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-
tade 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. 
 
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 21 februari 2022 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi, helår 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 20. 
 
Bertil Bredin (M) och Claes Gustavsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
__________ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 22 
 
Skötselavtal gällande Folkets Park, Kolbäcks PRO – för godkännande    
Dnr 10/22 
 
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 2022. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ombesörja sköt-
seln av Kolbäcks Folkets Park med det begränsningar som framgår av avtalet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 mars 
2023.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 21. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kolbäcks PRO 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 23 
 
Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 
Dansklubb    Dnr 54/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. 
Danskubben ska ansvara för städning och stå för kostnader för städmaterial 
samt lampor och rör. Föreningen ska vintertid skotta snö och sanda vid trappor 
och entré intill fastigheten. Det åligger föreningen att teckna ansvarsförsäkring 
för sin verksamhet och egendomsförsäkring för sin egendom. Föreningen svarar 
för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 22. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens Dansklubb 
t o m den 31 december 2022, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Mälardalens Dansklubb 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 24 
 
Vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstaham-
mars vattentäkt – för yttrande    Dnr 52/22 
 
Tekniska nämnden har översänt förslag till reviderat vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt till bland annat 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 
 
1997 fastställde Länsstyrelsen i Västmanlands län befintligt vattenskyddsom-
råde med tillhörande föreskrifter för Hallstahammars vattentäkt. Beslutet om-
fattade inte ytvattenskydd varför tillräckligt skydd för den konstgjorda infiltra-
tionen saknas. Föreliggande förslag omfattar därför dels en utvidgning av 
vattenskyddsområdet samt dels en anpassning av skyddsföreskrifterna så att de 
motsvarar dagens rekommendationer. 
 
Innan kommunen fattar beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken om att förklara ett 
område som vattenskyddsområde ska ägare och innehavare av särskild rätt till 
marken inom vattenskyddsområdet föreläggas om att inkomma med yttrande 
över förslag till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter (24 § 
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m).  
 
Hallstahammars vattentäkt är huvudvattentäkt för Hallstahammars kommun och 
svarar för vattenförsörjningen till ca 14 900 personer inom kommunen. Dricks-
vattenförsörjningen vid Hallstahammars vattentäkt baseras på uttag av grund-
vatten i Strömsholmsåsen. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konst-
gjord infiltration med ytvatten från Kolbäcksån. Förslag till skyddsföreskrifter 
och vattenskyddsområde omfattar således både grund- och ytvattenskydd.  
 
Skyddsområdet är indelat i fyra vattentäktszoner som består av två primära 
skyddszoner (grundvatten och ytvatten), två sekundära skyddszoner (grund-
vatten och ytvatten). Syftet med skyddsområde och skyddsföreskrifter är att 
säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäkterna inte uppstår. 
Om det visar sig att syftet med vattenskyddsområdet inte uppnås med befintliga 
föreskrifter skall föreskrifterna ändras eller kompletteras så att nödvändigt 
skydd kan uppnås. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2022 bland annat 
att man inte funnit något i underlaget som föranleder något yttrande från 
nämnden.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 23. 
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Forts KFN § 24 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att man inget har att erinra i förslaget till reviderat vattenskyddsområde med 
tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 25 
 
Bidrag till konsert i bygdegårdar     Dnr 7/22 
 
XX och XX ansöker i skrivelse inkommen den 10 januari 2022 om bidrag för 
att genomföra tre konserter i länet var av ett planeras att äga rum i 
Hallstahammars kommun. Konsertens program bygger helt på egen skriven 
musik och genom att förlägga konserterna i bygdegårdar hoppas de på att kunna 
uppmärksamma landsbygd, lokal historia och bygdegårdar som spännande 
arenor för levande musik. De hoppas också med konserterna att kunna inspirera 
andra entreprenörer, musiker och andra konstnärer i regionen att samarbeta för 
att bl.a. sprida levande konstmusik till fler. I sin ansökan beskriver de att 
bidraget ska användas till lokalhyra, system för biljettförsäljning, marknads-
föring m m. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2022 bland annat 
att man anser att det är värdefullt att genom olika former av samverkan mellan 
konstnärer i regionen och vår kommun sprida levande konstmusik till fler 
invånare bland annat genom att förlägga konserter till våra bygdegårdar. I 
dagsläget finns det inte särskilda medel avsatta inom kultur- och fritidsnämn-
dens ram som kan stödja denna form av entreprenöriellt konstnärligt initiativ.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 24. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om bidrag till konsert i en bygdegård under år 2022 i Hallsta-
hammars kommun. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kultur- och fritidschefen     
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KFN § 26 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 april 2022     
Dnr 53/22 
 
Kultur- och fritidsnämneden beslutade den 17 februari 2021 § 17 om ny 
delegationsordning.  
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av förtyd-
ligande under punkten 4 gällande inköp. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 25. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 februari 2021 § 17 och fr o m den 1 
april 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden 
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 företeckningen 
 Reglementspärmen 
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KFN § 27 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 april 
2022    Dnr33/22 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kultur- och fritidsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Kultur- och fritidsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes 
av nämnden den 20 oktober 2021 § 107. 
 
Det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anledning 
av personalförändringar har förslag till nytt underskriftsbemyndigande för 
kultur- och fritidsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 26. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av nämndens beslut den 20 oktober 2021 § 107 anta nytt 
underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 april 
2022, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp: Samtliga personer upptagna i företeckningen 
 Reglementspärmen 
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KFN § 28 
 
Öppettider vid huvudbibliotek i Hallstahammar fr o m den 30 maj 2022    
Dnr 30/22 
 
Nu gällande öppettider beslutades av nämnden den 20 maj 2020 § 48. Den 22 
februari 2022 § 16 beslutade nämnden om nya öppettider för huvudbiblioteket i 
Hallstahammar som skulle gälla från 2 maj 2022. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2022 att efter genomförd riskbe-
dömning den 10 mars har det framkommit önskemål om ändring av öppet-
tiderna utifrån verksamhetens behov. De förändringar som föreslås från beslutet 
i februari är att man vill göra förändringar i tiderna gällande tisdagar och 
onsdagar. 
 
Beslutade öppettider från och med den 2 maj 2022: 
Måndag 10.00 -18.00 
Tisdag 10.00-13.00 – biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Tisdag 13.00-17.00 
Onsdag 10.00-18.00 
Torsdag 10.00-13.00 
Torsdag 13.00-17.00 - biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00  
Söndag stängt 
 
Förslag på öppettider från och med den 30 maj 
Måndag 10.00-18.00 
Tisdag 10.00-13.00 – biblioteket är obemannad, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket. 
Tisdag 13.00-18.00 
Onsdag 10.00-13.00 
Onsdag 13.00-17.00 - biblioteket är obemannad, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket. 
Torsdag 10.00-17.00 
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00 
Söndag stäng 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 mars 2022 § 27. 
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Forts KFN § 28 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att, med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2022 § 16 och i tillämpliga 
delar den 22 maj 2020 § 48 fastställa öppethållande för huvudbiblioteket i 
Kulturhuset, Hallstahammar fr o m den 30 maj 2022:  
 
Måndag 10.00-18.00 
Tisdag 10.00-13.00 – biblioteket är obemannad, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket. 
Tisdag 13.00-18.00 
Onsdag 10.00-13.00 
Onsdag 13.00-17.00 - biblioteket är obemannad, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket. 
Torsdag 10.00-17.00 
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00 
Söndag stäng 
 
att utvärdering av införande av att biblioteket är obemannat vissa tider ska 
redovisas till kultur- och fritidsnämnden senast vid nämndens sammanträde i 
februari 2024. 
 
 
 
_________ 
Exp: Bibliotekschefen 
 Kultur- och fritdschefen 
 Reglementspärmen 
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KFN § 29 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-30 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-30 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2022-03-23 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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