
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 1 () 

Plats och tid Samlingslokalen, Kommunhuset, klockan 16.00 – 16.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Lennart Andersson (S)  
 Anna Karin Folkesson (S)  
 Hayfaa Dabbagh (S)  
 Bertil Bredin (M)  
 Inger Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare Eva Wilhelmsson (C), Owe Nilsson (S), Mikael Andersson (S), Anita 

Westin Brodd (M), Ewa Björklind (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, 
kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 16 december 2019 klockan 12.45 
 
Underskrifter  Paragrafer 113-120 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Claes Gustavsson (SD) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 113- 120 
  
Sammanträdesdatum 2019-12-11 
  
Anslaget uppsättes 2019-12-16                      Anslaget nedtages 2020-01-07 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 2 () 
 

  
 
 
KFN § 113 
 
Information från förvaltningen    Dnr 94/18 
 
Kulturchefen informerar om följande: 
 

• Gammeldags jul som gemomfördes under andra advent 
• Nordisk samarbete kring kulturskola 
• Renovering av Kulturhuset 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 3 () 
 

  
 
 
KFN § 114 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 16 december 
2019    Dnr 50/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 september 2019 § 78 om ny dele-
gationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås under punkt 2.17 att kommunjurist och för-
valtningschef får yttra sig till domstol i upphandlingsfrågor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 85. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut 25 september 2019 § 78 och fr o m den 16 
december 2019 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen  
              Reglementspärmen  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 4 () 
 

  
 
 
KFN § 115  
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 16 
december 2019     Dnr 97/19 
 
I nu föreliggande förslag föreslås punkt 7 gällande kontrakt och avtal för 
evenemang och kulturproduktioner på Skantzenscenen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 86.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av ordförandens beslut den 25 september 2019 § 77 anta 
nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 16 
december 2019, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen  
               Reglementspärmen  
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 5 () 
 

  
 
 
KFN § 116 
 
Godkännande att projektstöd från år 2019 överförs till 2020    Dnr 199/19 
 
Förvaltningen har den 4 december 2019 sammanställt förteckning över projekt 
som fortsätter 2020. Projekt Barnverksamhet biblioteket, Rex, Kulturskola, 
Hallstas Ungdomsambassadörer samt Stärkta bibliotek fortsätter för 2020 och 
för dessa projekt överförs totalt 225 351 kronor till år 2020. Ytterligare fakturor 
kan komma under december 2019 och påverka det belopp som kan överföras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2019 § 87.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att projektstöd från år 2019 Projekt Barnverksamhet biblioteket, Rex, Kultur-
skola, Hallstas Ungdomsambassadörer samt Stärkta bibliotek om högst 225 351 
kronor överförs till 2020.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Controller   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 6 () 
 

  
 
 
KFN § 117 
 
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2020-2020    Dnr 215/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 8 bl a om förändrad sam-
mansättning av kommunala pensionärsrådet, KPR. I fortsättningen ska KPR be-
stå av en ledamot och en ersättare från vardera socialnämnden kommunsty-
relsen, kultur- och fritidsnämnden, Hallstahammars och Kolbäcks pensionärs-
föreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Finska PRO, Svenska 
KommunalPensionärernas Förbund, avd 81 Hallstahammar/Surahammar och 
SPF Herrevad. En förtroendevald ledamot och ersättare ska utses av opposi-
tionen. 
 
Från kommunstyrelsen ska ledamot och ersättare utses av majoriteten. Social-
nämnden ordförande ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vidare 
utse en representant från oppositionen som ersättare. Kultur- och fritidsnämn-
den ska utse ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2020-2022 utse: 
 
Ledamot     Ersättare 
 
Anita Westin Brodd (M)  Anna-Karin Folkesson (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunala pensionärsrådet 
  Samtliga valda 
  Nämndkansliet 
  Löneenheten 
   
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KFN § 118 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a    Dnr 215/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021 utse: 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Mikael Andersson (S)   Kristina Nylander (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Sporthallen ek fören 
  Samtliga valda 
  Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11 8 () 
 

  
 
 
KFN § 119 
 
Val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i Stiftelsen Trång-
fors smedja 2020    Dnr 215/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2020 utse: 
 
Ledamot/Ordförande Ersättare  
 
Owe Nilsson (S)   Bertil Bredin (M) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Emma Rydell) 
  Samtliga valda 
  Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 120 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-05 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-05 

 
-  arbetsutskottets protokoll den 5 december 2019 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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