
 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-22 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 11.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Hanna Lostelius (C), ordf   
 Jenny Hödefors (S)  
 Mikael Andersson (S)   
 Ewa Wilhelmsson (C)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Inger Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef 

Sven-Olof Juvas, övriga se § 93 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Inger Thuresson (KD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 september 2021 klockan 13.30 
 
Underskrifter   § 91 - 102 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Hanna Lostelius (C) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Inger Thuresson (KD) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 91 - 102 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-22  
  
Anslaget uppsättes 2021-09-27 Anslaget nedtages 2021-10-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 91  
 
Information kring Hallsta Hockeys ekonomi    Dnr 17/21 
 
Ordföranden för Hallsta Hockey informerar om Hallsta Hockeys verksamhet 
och dess ekonomi. 
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KFN § 92 
 
Information från förvaltningen m m  Dnr 17/21 
 

• Tf utvecklingschef Lillemor Quist, kommunchef Carin Becker-Åström, 
controller Marianne Ekman och enhetschef Jan Fagerström redovisar 
uppdraget om Skantzö bad och camping. 

 
• Enhetschefen för fritidsgårdsverksamheten informerar om aktiviter som 

genonförts under sommaren. 
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KFN § 93 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut     
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer: 
 
§ 91 – Hallsta Hockeys ordförande XX 
§ 92 – tf utvecklingschef Lillemor Quist, kommunchef Carin Becker-Åström, 
controller Marianne Ekman och enhetschef Jan Fagerström, enhetschef Dana 
Bachiri.  
§ 97-99 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
§ 98 –  controller Marianne Ekman 
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KFN § 94 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2022     
Dnr 166/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar, behöver 
avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
badet. För campingen har samtliga avgifter för camping- och säsongsplatser 
höjts. Nytt är att det finns familjebiljetter för entrén till badet. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 september 2021 § 79 att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att taxan ska fastställas och att nämnden ska få 
besluta om mindre justeringar av taxan samt att enhetschefen ska få besluta om 
avgift för sådan tillfällig upplåtelse etc som ej är reglerad i taxan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny 
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2022 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 95 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022   Dnr  167/21  
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 127 ny taxa för 
Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller samtliga avgifter i taxan 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 80. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att med upphävandes av sitt beslut den 25 november 2019 § 127 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
__________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 96 
 
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2022    
Dnr 165/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande 
av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar behöver 
avgifterna höjas. Höjningar gäller främst där vuxenföreningar eller privata 
guppen hyr lokaler. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 september 2021 § 81 att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att taxan ska fastställas och att nämnden ska få 
besluta om mindre justeringar av taxan.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 128 fastställa 
avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2022 i enlig-
het med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef  
                 Kommunstyrelsen 
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KFN § 97 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - 
fr o m den 1 januari 2022   Dnr 168/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 125 taxa för 
arrangemang på Skantzens utomhusscen. 
 
Sedan taxor infördes för bokning av Skantzenscenen har intresset från kommu-
nala föreningar att genomföra evenemang på denna scen minskat. En av anled-
ningarna tros vara nivån på nuvarande taxa i kategori 1. Förvaltningen önskar 
därför sänka taxorna i denna kategori för att därigenom ge ökade möjligheter 
för kommunala föreningar att förlägga evenemang till denna scen.   
 
För att få bättre framförhållning mellan tidpunkten för kontraktsskrivning och 
tillfället för genomförande av evenemang föreslås också att följande till bok-
ningsreglerna tillförs i taxan 
 

• senast 6 veckor innan evenemangstillfället ska avtal med arrangör och 
kultur- och fritidsnämnd ha tecknats.  

• säsongsbokningar ska prioriteras före enskilda evenemang.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 82. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 125 fastställa av-
giftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - fr o m 
den 1 januari 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga.   
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 98 
 
Riktlinjer och ordningsregler för Skantzö bad och camping 2021-2026 
Dnr 172/21 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvalt-
ningen och bygg- och miljöförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer och 
ordningsregler för Skantzö bad och camping. Riktlinjerna innehåller bland 
annat regler angående byggnation, byggnation av trägolv/trall på campingen 
och tält på campingen. Vidare framgår ordningsregler som ska gälla på cam-
pingen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 september 2021 § 83 att överlämna ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 
beredning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
 
 
_________ 
Exp:   Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 99 
 
Revidering av föreskrifter för avfallshantering, VafabMiljö kommunalför-
bund – för yttrande Dnr   126/21 
 
VafabMiljö AB har översänt förslag till föreskrifter för avfallsantering Vafab-
Miljö kommunalförbund – Hallstahammars kommun att gälla fr om den 1 
januari 2022. Kommunstyrelsen har remitterat förslag till kultur- och fritids-
nämnden för yttrande.  
 
Ett antal justeringar av föreskrifterna föreslås med anledning av ändringar i 15 
kap. miljöbalken, den nya avfallsförordningen samt överförandet av returpapper 
till ett kommunalt ansvar. Ändringarna är av sådan begränsad omfattning att de 
inte behöver ställas ut, enligt 15 kap 44 § miljöbalken. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 september 2021 att man 
kan konstatera inget nytt har framkommit som föranleder en ändring av kultur- 
och fritidsnämndens tidigare synpunkt i ärendet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 84. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att man inte har något att invända i innehållet till VafabMiljö ABs förslag till 
avfallsföreskrifter. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
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KFN § 100 
 
Delårsrapport per sista augusti 2021 för kultur- och fritisnämnden 
Dnr 93/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2020 § 154 bland annat att 
gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista 
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrapporten 
är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av års-
prognos.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram delårsrapport per augusti 2021. Det 
anförs bland annat att kultur- och fritidsnämnden har under året fått en utökad 
ram med 1,5 miljoner kronor som täcker ökad hyreskostnad till följd av den 
renovering som gjordes på Skantzöbadet år 2019–2020. Ramen uppgår nu till 
44,1 miljoner kronor. Flera av verksamheterna är säsongsbetonade varför in-
täkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. För nuvarande tyder helårs-
prognosen på att nämnden håller budget. Under året har besöksverksamheter 
haft begränsningar eller till och med varit stängda till följd av pandemin. Detta 
har inneburit stora inkomstbortfall. För att minska befarat underskott har tidiga 
anpassningar gjorts av budgetramen. Pandemin har medfört att man varit 
tvungen att ställa in verksamheter vilket gett lägre kostnader. Vakanta tjänster 
har också bidragit till lägre kostnader. Kultur- och fritidsförvaltningen har den 
31 juli 2021 totalt 37 månadsanställda medarbetare, varav 35 är tillsvidarean-
ställda. Av dessa är 64,86 % kvinnor och 35,14 % män. Sjukfrånvaron för 2021 
till och med 31 juli 2021 är 3,51 % för kultur- och fritidsförvaltningen jämfört 
med bokslut 2020 då siffran var 5,40 %. Sett till hela kommunen så ligger 
sjukfrånvaron på 6,84 % under samma period. Frisktalet för förvaltningen, det 
vill säga antal medarbetare som inte har varit sjukskrivna alls under perioden, är 
38,89 %. Detta är betydligt mycket högre än samma period föregående år (30,30 
%) samt vid bokslut 2020 (28,57 %). Under tertial 2 har förvaltningen fortsatt 
arbeta med kompetensförsörjning, och då haft ett särskilt fokus på att stärka 
fritidsledarnas kompetens i det förbyggande arbetet för barn och unga inom 
fritidsgårdsverksamheten. Föreningslivet har drabbats verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt som en konsekvens av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten 
löpande tvingas besluta om för att minska smittspridningen av covid-19. För att 
lindra de ekonomiska konsekvenser som detta medfört för föreningslivet 
beslutade kommunstyrelsen i april att avsätta medel som drabbade föreningar i 
Hallstahammar kunde söka genom kultur- och fritidsnämnden under 
försommaren.  
 
I augusti 2021 är helårsprognosen att man håller budget och därför upprättas 
ingen handlingsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 84. 
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Forts KFN § 100 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2021 och överlämna den till kommun-
styrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
 Controller  
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KFN § 101 
 
Underskriftsbemyndigande kultur- och fritidsnämndens fr o m 27 septem-
ber 2021    Dnr 9/21 
 
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.  
 
Nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av kultur- och fritidsnämn-
den 25 augusti 2021 § 82. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden tagits fram.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att förslag till nytt underskriftsbemyndigande ska 
antas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Hanna Lostelius (C) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 augusti 2021 § 82 och med verkan  
fr om 27 september 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra den person som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens 
firma om skyldigheten att till kultur- och fritidsnämnden anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
_________ 
Exp:  Alla personer upptagna i förteckningen (bilaga) 
           Reglementspärm (bilaga) 
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KFN § 102 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-22 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-22 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2021-09-14 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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