
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 1 () 

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.10 
.  
Beslutande Thure Andersen (S) ordf  
 Anna-Karin Folkesson (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annica Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin (C)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Inger Thuresson (KD), Sigge Synnergård (L), 

sekreterare Carina Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Annica Lindholm (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 december 2018 klockan 10.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 94 - 102 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Annica Lindholm (V) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 94 - 102 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-12 
  
Anslaget uppsättes 2018-12-20 Anslaget nedtages 2019-01-11 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 94 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under para-
graferna: 
 
§ 94 – kulturutvecklare Åsa Lundqvist 
§ 95-97 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
§ 98 – controller Marianne Ekman 
§ 100 – controller Marianne Ekman  
§ 101 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 95 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Kulturutvecklare Åsa Lundqvist informerar om hur utfallet av arrangemanget 
”Gammeldags Jul” som ägt rum andra advent på Skantzenområdet.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 96 
 
Godkännande av föreningen Västra Mälardalens Polisvolontärer som 
bidragsberättigad förening i Hallstahammars kommun     Dnr 165/18 
 
Föreningen Västra Mälardalens Polisvolontärer bildades under 2014. Före-
ningen är en lokal förening med säte i Arboga.  
 
Föreningen har 18 st medlemmar varav 5 st från Hallstahammars kommun.  
 
Föreningens syfte och ändamål är att skapa trygghet för allmänheten samt att 
vara en länk mellan polis och allmänhet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 75. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att Föreningen Västra Mälardalens Polisvolontärer inte godkänns som bidrags-
berättigad förening då föreningen inte har sitt säte i Hallstahammars kommun. 
 
 
_______ 
Exp till:  Föreningen Mälardalens Polisvolontärer 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 97 
 
Godkännande av föreningen Tehuset som bidragsberättigad förening i 
Hallstahammars kommun     Dnr 184/18 
 
Föreningen Tehuset bildades under hösten 2018. Föreningen är en lokal före-
ning med säte i Hallstahammar.  
 
Föreningen har ca 15 medlemmar.  
 
Föreningens syfte och ändamål är att bedriva integrationsarbete för kvinnor.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att föreningen godkänns som bidrags-
berättigad förening.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 76. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreningen Tehuset i Hallstahammar som bidragsberättigad före-
ning. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Föreningen Tehuset 
              Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 98 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 
oktober 2018   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 beslutar 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 månadsvis sedan januari 2018 inkommit till nämnden 
med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen har beskrivits 
genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och 
med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport för år 2018.  
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 23 november 2018 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 77. 
 
Thure Andersén (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottet förslag att före-
ningen även under 2019 månadsvis ska komma in med ekonomisk redovisning 
och att föreningens redovisning i huvudsak ska ske i upprättad mall. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Thure Anderséns (S) tilläggs-
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
  
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 98 
 
Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden 
 
att Hallsta Ridklubb även under 2019 månadsvis ska komma in med ekonomisk 
redovisning och att föreningens redovisning i huvudsak ska ske i upprättad mall. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen  
              Kultur- och fritidschef 
 Controller 
 Hallsta Ridklubb 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 99 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 49/18 
 
Med anledning av ny mandatperiod behöver vissa justeringar göras i nämndens 
underskriftsbemyndigande gällande förtroendevalda. 
 
Val av ordförande till nämnden lämnades vakant vid fullmäktiges sammanträde 
och valet kommer att genomföras vid fullmäktiges sammanträde den 17 decem-
ber 2108. För att nämnden ska ha ett fullständigt underskriftsbemyndigande 
föreslås att ordföranden får i uppdrag att anta underskriftsbemyndigandet efter 
fullmäktiges val i december. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 78. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt ordföranden att anta nytt underskriftsbemyndigande för kultur- 
och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2019. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Ordföranden 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 100 
 
Godkännande att projektstöd från år 2018 överförs till 2019   Dnr 197/18 
 
Förvaltningen har den 4 december 2018 sammanställt förteckning över projekt 
som fortsätter 2019. Projekt Barnverksamhet biblioteket, Gott värdskap i 
Hallstahammar, Kompisskola, Film barn och ungdom, Kulturskola, Lovaktivi-
teter, Stärka bibliotek samt Öppen fritidsverksamhet fortsätter för 2019 och för 
dessa projekt överförs totalt 1 041 968 kronor till år 2019 Ytterligare fakturor 
kan komma under december 2018 och påverkar därmed det belopp som kan 
överföras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 80. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att projektstöd från år 2018 Projekt Barnverksamhet biblioteket, Gott värdskap i 
Hallstahammar, Kompisskola, Film barn och ungdom, Kulturskola, Lovaktivi-
teter, Stärka bibliotek samt Öppen fritidsverksamhet om högst 1 041 968 
kronor överförs till 2019. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef  
               Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 101 
 
Anstånd om återbetalning av förskott av bidrag - Hallstahammars 
ridklubb    Dnr 156/18 
 
Hallstahammars ridklubb inkom den 22 augusti 2018 med en begäran om an-
stånd om återbetalning av förskott av bidrag som ridklubben fick under 2016 
samt begäran om ett extrabidrag om 23 500 kronor. Överenskommelse träffa-
des med föreningen angående förskott om 289 000kronor som betalades ut 
under 2016 då anläggningen drabbades av kvarkan, skulle återbetalas under 
2018.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutad den 29 augusti 2018 att bevilja Hallsta-
hammars ridklubb anstånd med att återbetala bidraget för 2016 om 289 000 
kronor under 2018. Klubben beviljades också extra bidrag om 23 500 kronor. 
Nämnden beslutade vidare att Hallstahammar ridklubb senast sista november 
2018 ska inkomma till kultur- och fritidsnämnden med en plan för hur och när 
bidragen om sammanlagt 311 500 kronor kan återbetalas. 
 
Hallstahammars ridklubb har nu inkommit med förslag till återbetalningsplan 
där man föreslår att skulden ska få betalas av på 5 år. Avbetalningen ska ske 
fyra gånger per med ett fast belopp på 15 575 kronor per tillfälle. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018 § 81. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Hallstahammars ridklubb att återbetala bidraget om 311 500 kronor 
till och med den 31december 2023, samt 
 
att återbetalning ska ske fyra gånger per med ett fast belopp på 15 575 kronor 
per tillfälle, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Hallstahammars ridklubb 
 Controller 
 Kultur- och fritidschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 102 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-12 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-12 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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