
 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-18 1 () 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Hallstahammar, klockan 09.00 – 11.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Reijo Tarkka, (V) ordf  
 Mikael Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Bertil Bredin (M)   
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Kristina Nylander (V), Lennart Andersson (S), Jan-Erik Fallberg (M), 

Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, projekt-
ledare Anders Allöv § 1 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Mikael Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 23 januari 2023 klockan 12.00 
 
Underskrifter   § 1 - 5 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 

J   Reijo Tarkka (V) 
   d f  ( )   
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Mikael Andersson (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 1 - 5 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-18 
  
Anslaget uppsättes 2023-01-23 Anslaget nedtages 2023-02-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 1 
 
Information från förvaltningen m fl 
 
Projektledare Anders Allöv informerar om pågående arbete gällande Vallmo-
badets ombyggnad.  
 
Kultur- och fritidschefen informerar att förvaltningen kommer att kalla till ett 
informationsmöte för de som är intresserade den 1 februari 2023 gällande ång-
båten Rex. 
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KFN § 2 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 24 
januari 2023    Dnr 2/23 
 
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 26 oktober 2022 § 88. 
 
Förslag till nytt underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden tagits 
fram med anledning av nytt presidie och personalförändringar. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att förslag till underskriftsbemyndigande ska antas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Reijo Tarkkas (V) 
yrkande 
 
att med upphävande av nämndens beslut den 26 oktober 2022 § 88 anta nytt 
underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 24 januari 
2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 3 
 
Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 2026   
Dnr 3/23   
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 
2026 utse: 
 
Ledamöter                                  Ersättare 
 
Reijo Tarkka (V)   Kristina Nylander (V) 
Eleonor Zeidlitz (MP)   Mikael Andersson (S) 
Bertil Bredin (M)   Claes Gustavsson (SD) 
 
 
 
Ordförande  Reijo Tarkka (V) 
Vice ordförande  Eleonor Zeidlitz (MP) 
 
 
 
 
_______ 
Exp: Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 ex) 
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KFN § 4 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a    Dnr 3/23 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2023 t o m ordinarie föreningsstämma 2024 utse: 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Mikael Andersson (S)   Bertil Bredin (M) 
 
 
 
_________ 
Exp: Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Sporthallen ek förening 
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KFN § 5 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-18 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-18 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum

