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KFN § 72 
 
Resultatprognos per sista augusti 2022 för kultur- och fritidsnämnden 
Dnr 94/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 bland annat att 
gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och resultat 
2022 ska ske per sista mars och per sista augusti där delårsrapporten är en 
komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av års-
prognos. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2022 
för kultur- och fritidsnämnden. Sammanfattningsvis anförs bland annat: Då 
Folkhälsomyndigheten har tagit bort restriktionerna för den pågående pandemin 
kan nämndens verksamheter arbeta och planera utifrån ett normalläge. Kultur- 
och fritidsnämnden beräknas i år redovisa ett underskott mot budget med -1,4 
miljoner kronor. Vallmobadet renoveras hösten 2022 - våren 2023 och håller då 
till stora delar sin verksamhet stängd. Både intäkter och kostnader blir lägre och 
prognosen i år är ett underskott mot budget med 1,0 miljon kronor. Pråmen 
Albert nedmonteras och bortforslas och uppskattad kostnad i år är 0,2 miljoner 
kronor. I samband med beslut om en ny ansvarsfördelning mellan tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden justerades ramarna för år 2022. Ramen 
för skötsel av fritidsanläggningar har visat sig vara 1,0 miljon kronor för låg. 
Bibliotek och kulturskola beräknas däremot redovisa ett bättre resultat än bud-
get, +0,6 miljoner kronor. Enheterna har vakanta tjänster som inte tillsatts fullt 
ut eller under endast del av år. Kulturhusets café håller stängt våren 2022 till 
följd av pandemin och ger lägre personalkostnader. Personalkostnaderna beräk-
nas även bli lägre för politiken. Hyresintäkterna blir högre i samband med ut-
hyrning av kulturhuset i projektet Resurscentrum för film i Västmanland.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har under första kvartalet 2022 en sjukfrånvaro 
på 7,05% (bokslut 2021 2,69%). Sett till hela kommunen så ligger sjukfrån-
varon för första kvartalet på 9,62%, alltså högre än inom kultur- och fritidsför-
valtningen. Långtidssjukskrivningar inom förvaltningen längre än 60 dagar har 
ökat i andel av förvaltningens totala sjukfrånvaro under årets första kvartal till 
22,97% (bokslut 10,37%). I en förvaltning med få medarbetare kan en enskild 
medarbetares långtidssjukskrivning påverka siffrorna väldigt mycket, och den 
ökade långtidssjukfrånvaron kan därmed vara en bidragande orsak till att den 
procentuella sjukfrånvaron också har ökat. Från juni 2022 övertar kultur- och 
fritidsnämnden det organisatoriska ansvaret för coachverksamheten. Sedan 
2016, då inrättandet av barn- och ungdomscoacher verkställdes, har det organi-
satoriska ansvaret legat under IFO (individ- och familjeomsorgen inom social-
förvaltningen). Att flytta coachverksamhetens organisatoriska tillhörighet till 
kultur- och fritidsförvaltningen bedömer kommunledningsgruppen kommer att 
stärka verksamheten ytterligare då den får en mer neutral placering där. 
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Forts KFN § 72 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 59. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna delårsrapport inklusive handlingsplan per augusti 2022 för kultur- 
och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 73 
 
Avfallstaxa från VafabMiljö kommunalförbund – för yttrande till kom-
munstyrelsen    Dnr 157/22 
 
VafabMiljö har inkommit med nytt och reviderat förslag till ny avfallstaxa att 
gälla fr om 1 januari 2023. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till bland 
annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Anledningen till förslaget om ny 
avfallstaxa från år 2023 var att det förändrade världsläget driver på kostanden 
för utsläppsrätter och drivmedel vilket gör det nödvändigt att revidera den tidi-
gare antagna taxan. Till detta har behovet av ytterligare justeringar av taxan 
identifierats.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 september 2022 bland 
annat att förslaget motsvarar generellt en höjning på 3,5% under 2023. Undan-
taget är abonnemang för osorterat som höjs med 8 %. Miljöstyrning har tilläm-
pats genom att gynna de abonnemang som uppmuntrar till ökad utsortering av 
matavfall och förpackningar ur restavfallet. Detta bland annat för att det är 
mängden restavfall som behandlas via energiåtervinning som är kostnadsdri-
vande. Men även för att styra mot ökad resurshushållning. Den gemensamma 
taxan har gällt sedan den första januari 2020. Under dessa dryga två år har 
VafabMiljö identifierat behov av justeringar av taxan. För att möta de ökade 
kostnaderna för framför allt utsläppsrätter och insamling av rest- och matavfall 
är det i budget medräknat en taxehöjning på 3,5 % för 2023 och 2024 samt 2 % 
för 2025. Priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt och förväntas ligga kvar på en 
hög nivå under överskådlig tid. När det gäller de ökade kostnaderna för insam-
ling av mat- och restavfall är det framförallt drivmedlet som blivit dyrare och 
som höjer kostnaderna. 
 
I hyran för Kulturhuset ingår kostnaden för sophämtning och med anledning av 
detta påverkar det inte verksamheterna i fastigheten direkt i nuläget. Däremot 
om dessa kostnader inte ska ingå i hyran framöver kommer det att påverka 
verksamheter negativt då vi inte har några taxor som kan parera dessa kostnads-
ökningar för verksamheterna i kulturhuset. Skantzö Bad & camping har redan 
idag direktavtal med VafabMiljö angående sophämtning och blir direkt påver-
kade vid höjning av taxor. Då de flesta av dessa abonnemang gäller för osorte-
rade sopor vars avgifter föreslås höjas med 8 %. Detta innebär att den samman-
lagda avgiftshöjningen för Skantzö bad & camping höjs med 10 000 kronor. 
Denna kostnadsökning kan först år 2024 pareras genom höjda taxor och avgifter 
inom verksamheten. Föreningsbyrån har direktavtal med VafabMiljö gällande 
Borgåsundbadet, Kolbäcks Folkets Park, Linneagården, Vallmobadet, ishallen, 
Hammarteatern, Nibblehallen och motionscentrum. Då dessa abonnemang i 
huvudsak gäller osorterade sopor så får föreningsbyrån en ökad kostande mot-
svarande ca 15 000 kronor. Denna kostnadsökning kan pareras genom höjda 
taxor/avgifter och minskade lokalsubventioner men då först från år 2024. För att 
förvaltningen ska hinna med att planera in förutsättningar för nya taxor från  
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Forts KFN § 73 
 
VafabMiljö tillsammans med övrigt mål- och budgetarbete till kommande år, 
bör VafabMiljös avfallstaxor vara beslutade senast 1 januari året innan de ska 
börja gälla. Avslutningsvis föreslås att avfallstaxan ska börja gälla tidigast från 
1 januari 2024. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 60. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över förslag till avfallstaxan från VafabMiljö uttala att 
nämnden behöver bli kompenserad för de ökade kostnaderna som taxeökningen 
innebär då man inte haft möjlighet att planera in förutsättningar för nya taxor 
med övrigt mål- och budgetarbete. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 74 
 
Namnsättning av gator vid Eriksberg – för yttrande till kommunstyrelsen    
Dnr 163/22 
 
Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten, har översänt förslag på namnsätt-
ning av ny gata vid Eriksbergs södra del samt byte av namn på de två vägarna 
vid Eriksberg som idag benämns Eriksbergsvägen. I Eriksbergs industriområde 
finns i dagsläget fyra planlagda gator. Gatorna har från norr till söder fått nam-
nen Eriksbergsvägen, Rosenbergsvägen och Eriksbergsvägen. Gatan längst ner i 
södra delen av området anläggs just nu och saknar i dagsläget ett namn. Den 
nya gatan i söder behöver namnsättas och det har även uppstått frågor kring om 
inte någon utav Eriksbergsvägarna borde få ett eget namn. Kultur- och fritids-
nämnden bereds tillfälle att yttra sig i ärendet. 
 
Samhällbyggnadsenheten redogör i underlaget att området har fått namn från 
gården Eriksberg som fortfarande ligger i området. På 1600-talet och framåt 
användes marken i området av jordbrukande gårdar. Ett äldre namn beträffande 
området är Wallsta by. Senare fick en del av Wallsta namnet Eriksberg, troligen 
i samband med att nuvarande gård Eriksberg byggdes 1825. Wallsta/Vallsta, 
Tomsberg och Amsta är namn som återfinns i området. Risk för förväxling 
finns dock genom att Rallstavägen är sedan tidigare en etablerad väg norr om E 
18. Längre söderut finns en fastighet med adress Amsta. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 september 2022 att man 
är tilltalad vid namnsättning av nya gator i området kring Eriksberg gärna åter-
speglar området tidigare historia. Med hänsyn till det äldre namnen Wallsta by 
och Amsta och risken för förväxling av redan etablerade vägnamn eller fastig-
hetadresser som bär dessa namn, föreslår förvaltningen istället att som bas för 
kommande namnsättningar av gator och vägar för området gärna återspeglar 
olika torpnamn och gårdsnamn som kan återfinnas i området. I området norra 
del har det funnits äldre torparmiljöer där torparnamn som exempelvis Rosen-
berg och Löttorpet återfinns. Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
den södra gatan i Eriksbergs namnsätts till Löttorpsvägen. I trafikplatsens södra 
del kommer i kontakt med hemmanet Brånsta. Gården finns omnämnd sedan 
1399 enligt Ortnamnsregistret. Den norra Eriksbergsvägen föreslås få behålla 
sitt namn medan Eriksbergsvägen södra del föreslås i stället namnsätts till 
Brånstavägen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 61. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande uttala att gator vid Eriksberg namnsätts enligt följande: 
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Forts KFN § 74 
 

Den nya gatan i södra Eriksberg namnsätts till Löttorpsvägen och att norra 
Eriksbergsvägen får behålla sitt namn medan vägens södra del namnsätts 
till Vallstavägen. 

 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-28 9 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 75 
 
Flytt av fågelkonstverk vid Strömsholms golfklubb    Dnr 159/22 
 
Strömsholms golfklubb inkom med skrivelse den 2 juni 2022 där de framställer 
ett behov av att flytta fågelkonstverket som är placerad vid deras golfbana intill 
riksväg 252. Men anledning av att de har byggt om golfbanan med nya utslags-
platser och genom detta skapat nya utslagsplatser önskar de flytta verket några 
meter åt sidan för att inte det ska ta skada av golfaktiviteterna på området.  
 
Kultur- och fritidförvaltningen anför i skrivelse den 14 september 2022 att man 
inte ser några hinder till att konstverket kan flyttas några meter åt sidan. Viktigt 
är dock att konstverket efter flytt fortsatt ska kunna upplevas från vägen, ha 
samma riktning och att den nya placeringen blir i omedelbar närhet till nuva-
rande plats. Flytten av konstverken måste ske med största varsamhet så att var-
ken verket med dess fundament inte skadas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 62. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att Strömsholms golfklubb medges att flytta fågelkonstverket några meter åt 
sidan i samma riktning utifrån nuvarande placering förutsatt att det efter flytt 
fortsatt kan upplevas från riksväg 252, 
 
att en plan ska upprättas där det framgår hur flytten ska genomföras för att se att 
konstverket och fundamentet inte skadas, samt  
 
att innan arbetet utförs ska kultur- och fritidsnämnden ta del av planen samt 
godkänna placeringen av konstverket.  
 
 
 
_______ 
Exp: Strömsholms golflubb 
 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-28 10 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 76 
 
Kommunal skylt vid Hallsta ridklubbs anläggning – bidrag härför     
Dnr 100/22 
 
Hallsta ridklubb inkom med en skrivelse till kultur- och fritidsnämnden den 5 
april 2022 angående ett erbjudande om att upprätta en kommunal skylt mot en 
kostnad om 8 000 kronor per år. Av skrivelsen framgår det att längre tillbaka i 
tiden beslutade näringslivsenheten genom dåvarande näringslivschef att köpa 
marknadsföringsplats i gamla ridhuset genom skylt i gamla ridhuset. Den årliga 
kostnaden har sedan dess belastat näringslivsenheten. Men anledning av att 
näringslivsenheten under våren 2022 sagt upp avtalet om marknadsföringsplats 
har ridklubben inkommit till kultur- och fritidsnämnden med frågan om över-
tagande av skylt och årlig kostnad om 8 000 kronor.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 12 september 2022 bland 
annat att sedan avtalet mellan ridklubben och näringslivenheten upprättades 
angående en marknadsföringsskylt i ridhuset har en ny ridanläggning tillkom-
mit. En förutsättning för denna satsning var dels att Hallstahammars kommun 
beviljade föreningen en kommunal borgen upp till 30,6 Mkr, dels ett ytterligare  
lån om 4,5 miljoner, samt ett ökat anläggningsbidrag från 670 tkr till 3 670 tkr. 
Hallsta ridklubb har också ett föreningsbidrag om 100 tkr. Sammantaget gör 
detta att förvaltningen anser det rimligt att en kommunal marknadsföringsskylt 
bör vara en rimlig del av en symbolhandling som föreningen bjuder Hallsta-
hammars kommun på utifrån de olika bidrag och stödformer som kommunen 
beviljat Hallsta ridklubb under senare tid. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 63. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avslå Hallsta ridklubbs ansökan om utökat föreningsbidrag genom en mark-
nadsföringsskylt i ridhuset till en kostnad om 8 000 kronor per år. 
 
 
 
_______ 
Exp: Hallsta ridklubb 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 77 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för införskaffande av 
kyltorn i Motionscentrum – återtagande av ärende    Dnr 28/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2022 § 39 bland annat att 
hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, att nettokost-
nadsökningen om 80 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsätt-
ning för årets investeringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 maj 2022 att återremittera ärendet med 
hänvisning till att kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2022 beslutat att 
nämnderna/styrelserna ska se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och hur investeringar ska finansieras, 
tex genom intäkter eller effektiviseringar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade därefter den 15 juni 2022 § 57 att ånyo 
hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudget år 2022, samt att kapi-
talkostnaden om 80 000 kronor/år finansieras dels, under förutsättning av att 
Friluftsfrämjandet i Hallstahammar medfinansierar projektet med 31% av den 
årliga kapitalkostnaden vilket motsvarar 25 000 kronor/år, dels av förenings-
byrån med 69 % av kapitalkostnaden vilket motsvarar 55 000 kronor/år genom 
intäkter från taxor och avgifter inom föreningsbyrån. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 20 september 2022 att 
producera snö via ett kyltorn kommer i närtid att vara kostsam med hänsyn till 
den kraftiga prisutvecklingen som vi har fått erfara. Elområdena är indelade i 
fyra zoner varav elområde 3 som Hallstahammars tillhör tillsammans med 
elområde 4 kommer att få den kraftigare prisökningen i vinter. Exempelvis steg 
elpriserna för elområde 3 under juli-augusti från 86,6 öre per kWh till 223 öre 
per kWh. Den varierande och kraftiga prisutvecklingen beror bland annat på de 
höga gaspriserna i Europa, överföringsbegränsningar i det svenska elnätet samt 
tillgänglighet i vindkraft, vattenkraft och kärnkraft. Flera organisationer och 
företag varnar för en risk för fortsatt höga och stigande elpriser. Med hänsyn 
dels till kommunstyrelsen beslut den 15 maj 2022 (KS § 108) att alla nämnder 
ska se över sina budgetäskanden utifrån nya budgetförutsättningar, dels den 
höga elkostnadsutvecklingen samt det rådande höga inflationsläget, föreslås att 
tillbakakalla ärendet gällande att ge startbesked för projekt ”Kyltornet”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 64. 
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Forts KFN § 77 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att återta hemställan till kommunstyrelsen om starttillstånd för investerings-
projektet ”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudget år 2022. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 78 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för kompetensförsörjning  
t o m 2026    Dnr 165/22 
 
Kommunstyrelsen fastställer den övergripande kompetensförsörjningsstrategin 
för åren 2020 – 2026. Förvaltningarna konkretiserar strategierna i handlings-
planer som ska utmynna i aktiviteter inom förvaltningen. Chefer och medarbe-
tare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Hallstahammars 
kommuns kompetensförsörjning. Det är på de enskilda arbetsplatserna som nya 
medarbetare får sitt första intryck av Hallstahammars kommun och medarbe-
tarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för Hallstahammars kommun 
som arbetsgivare. De fackliga organisationerna är en viktig resurs i arbetet med 
kompetensförsörjning, de har värdefull kunskap om olika professioners kom-
petens och utvecklingsbehov. Förutsättningar för arbetet med kompetensför-
sörjning  
 
Förslag till handlingsplan för kompetensförsörjning för kultur- och fritidsför-
valtningen har upprättats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 65. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att anta handlingsplan för kompetensförsörjning för kultur- och fritidsförvalt-
ningen t o m 2026 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 79 
 
Omprioriteringar över kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov för 
budgetperioden 2023-2025     Dnr 72/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 april 2022 § 44 om budgetförut-
sättningar och behov för grunduppdraget, planerade omfördelningar och kom-
mande behov för budgetperiod 2023-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
behandlade underlaget vid sitt sammanträde den 9 maj 2022 § 10 och tillsam-
mans med övriga nämnders budgetförutsättningar och kunde sammantaget 
konstaterades att Hallstahammars kommun har att hantera stora ekonomiska ut-
maningar för perioden 2023-2025. Exempelvis är utgångsläget minus 33 miljo-
ner kronor för år 2023 parat med finansieringen av det nya pensionsavtalet och 
de stigande räntorna. Sammantaget ger dessa delar ett underskott med 46 miljo-
ner kronor. Tillkommer gör nämnders olika driftbehov vilket sänker resultatet 
ytterligare. Utifrån dessa förutsättningar beslutade kommunstyrelsens arbetsut-
skott att nämnderna/styrelsen ska se över sina budgetäskanden och priorite-
ringar med anledning av nya budgetförutsättningar och inkomma till kommun-
styrelsen senast 30 september 2022 utifrån prioriteringarna hur investeringar 
ska finansieras, t ex genom intäkter eller effektiviseringar. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför den 14 september 2022 att synliggöra 
nämndens budgetförutsättningar och behov för grunduppdraget, planerade om-
fördelningar och kommande behov för budgetperioden 2023-2025. Vidare 
redogörs för förvaltningens förslag på lösningar, omprioriteringar och finansie-
ring utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.  
  
Arbetsutskottet beslutade den 21 september 2022 § 66 att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 15 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att följande prioriteringar ska göras utifrån kultur- och 
fritidsförvaltningens skrivelse: 1. Övertagande av verksamhet från tekniska 
nämnden 2. Ny service- och restaurangbyggnad vid Skantzö camping 3. 
Bryggor vid gästhamn intill Skantzö camping. Vidare yrkar hon att investe-
ringen gällande vattenrutschbanan vid Skantzöbadet ska flyttas från investe-
ringar år 2024 till år 2023 och att uppkomna behov får prioriteras efter hand. 
Därefter yrkar hon att förvaltningens skrivelse ska överlämnas till kommunsty-
relsen. Kristina Nylander (V), Bertil Bredin (M) och Claes Gustavsson (SD) 
instämmer i Jenny Hödefors (S) yrkande gällander övertagand av verksamhet 
från tekniska nämnden. 
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Forts KFN § 79 
 
Kristina Nylander (V) yrkar att barn och ungdomar ska prioriteras varför 
följande områden ska prioriteras: Byte av Asfalt vid skatepark i Kolbäck, värme 
vid Valstalund, renovering av HSK-stugan vid Motionscentrum, bryggor vid 
gästhamn intill Skantzö camping. Vidare yrkar hon att investeringen gällande 
vattenrutschbanan vid Skantzöbadet ska flyttas från investeringar år 2024 till år 
2023. Därefter yrkar hon att investeringen i Eldsbodahuset – Lokal ”Oasen” och 
publikplatser på Skantzen ska flyttas från investeringar 2023 till investeringar 
2024. Bertil Bredin (M) och Claes Gustavsson (SD) instämmer i Kristina   
Nylanders (V) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Jenny Hödefors (S) yrkande och avslag på Kristina Nylanders (V) 
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 
 
att följande prioriteringar ska göras utifrån kultur- och fritidsförvaltningens 
skrivelse: 
1. Övertagande av verksamhet från tekniska nämnden 
2. Ny service- och restaurangbyggnad vid Skantzö camping 
3. Bryggor vid Gästhamn intill Skantzö camping 
4. Investeringen gällande vattenrutschbanan vid Skantzöbadet ska flyttas från 
investeringar år 2024 till år 2023,  
 
att överlämnas förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen 
 
att uppkomna behov får prioriteras efter hand. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 80 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi per juni 
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 20 september 2022 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi t o m juni 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2022 § 67. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 
 

 


