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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-17 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S)  
 Owe Nilsson (S)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Inger Emterby Thuresson (KD), Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- 

och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga se § 47. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 17 maj 2022 klockan 11.00 
 
Underskrifter   § 47 - 53 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S) 
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Claes Gustavsson (SD) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 47 - 53 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-17 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-17 Anslaget nedtages 22-06-08 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 47 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 48, 52 – Controller Marianne Ekman 
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KFN § 48 
 
Resultatprognos per mars 2022 för kultur- och fritidsnämnden  Dnr 94/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 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 fritidsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per mars 2022. 
Det anförs bland annat att då Folkhälsomyndigheten har tagit bort restrik-
tionerna för den pågående pandemin kan nämndens verksamheter arbeta och 
planera utifrån ett normalläge. Kultur- och fritidsnämnden beräknas i år redo-
visa ett underskott mot budget med -1,4 miljoner kronor. Vallmobadet reno-
veras 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 under-
skott mot budget med 1,0 miljon kronor. Pråmen Albert nedmonteras och bort-
forslas och uppskattad kostnad i år är 0,2 miljoner kronor. I samband med be-
slut om en ny ansvarsfördelning mellan tekniska nämnden och kultur- och fri-
tidsnämnden justerades ramarna för år 2022. Ramen för skötsel av fritidsan-
läggningar har visat sig vara 1,0 miljon kronor för låg. Bibliotek och kulturskola 
beräknas däremot redovisa ett bättre resultat än budget, +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 beräknas även bli lägre för poli-
tiken. Hyresintäkterna blir högre i samband med uthyrning 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 ungdoms-
coacher verkställdes, har det organisatoriska ansvaret legat under IFO (individ- 
och familjeomsorgen inom socialförvaltningen). Att flytta coachverksamhetens 
organisatoriska tillhörighet till kultur- och fritidsförvaltningen bedömer kom-
munledningsgruppen kommer att stärka verksamheten ytterligare då den får en 
mer neutral placering där. 
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Forts KFN § 48 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2022 § 44. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna resultatprognos per mars 2022 och överlämna den till kommun-
styrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Controller 
 Kultur- och fritidschef 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-05-17 5 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 49 
 
Detaljplan för Växthuset, Dp 229 – för samråd   Dnr 90/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till ny detaljplan för Växthuset, Dp 229 
till bland annat kultur- och fritidsnämnden för samråd. Synpunkterna skall 
senast den 24 maj 2022 ha inkommit till kommunstyrelsen. 
 
Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig bostadsbebyggelse, möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse med hänsyn till omgivningen samt möjliggöra för en 
förskola i den östra delen av planområdet för att säkerställa att planlagd mark 
finns för detta ändamål i framtiden. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturvärden inom delar av skogsmarken.   
 
Planförslaget omfattar delar av de kommunalt ägda fastigheterna Hallstaham-
mars-Nibble 1:131, Tuna 1:21, Valsta 3:10, de privatägda fastigheterna XX, X, 
X och X samt en mindre del av den privatägda fastigheten XX. Planförslaget 
innebär att:  
 

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse  
• Möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gatustruktur  
• Möjliggöra för förskola i östra delen  
• Säkerställa att områdets naturvärden bevaras  
• Säkerställa dagvattenhanteringen inom området  

 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 maj 2022 bland annat att 
de finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om fornlämningar på-
träffas i samband med exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmä-
las till Länsstyrelsen. Planområdet påverkas heller inte av några riksintressen. 
Planområdet är utpekat som friluftsområde men då arealen av den skogsmark 
som tas i anspråk för exploatering är begränsad till cirka 1 hektar gör kommu-
nen bedömningen att friluftsområdet som helhet inte påverkas negativt. Planom-
rådet inkräktar inte på motionsspår eller andra funktioner som definierar att det 
är ett friluftsområde. I planområdets direkta närhet finns goda rekreationsmöj-
ligheter i och med den intilliggande skogen i norr och öst. Längre norrut från 
planområdet, i området Duvhällarna, ligger ett rekreationsområde samt 
motionscentrum. Där finns utegym, motionsslingor och skidspår. Elljusspåret 
som leder till Duvhällarna nås enkelt från planområdet. Avslutningsvis anförs 
att det inte finns något i underlaget som föranleder något yttrande från 
nämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2022 § 45. 
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Forts KFN § 49 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att man inte har något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Växthuset. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 50 
 
Starttillstånd för projekt ”Mobila publikplatser” till Skantzenscenen – 
hemställan till kommunstyrelsen     Dnr 95/22 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 19 april 2022 att i kommunfull-
mäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2022 och 2023 finns inköp av 
mobila publikplatser till Skantzenscenen upptagen. Antalet sittplatser är i dags-
läget för få och de är dessutom i mycket dåligt skick. Projektet löper på två år, 
2022-2023, och den beräknade investeringsutgiften är 1,8 miljoner kronor för-
delat med 0,9 miljoner kronor per år. Projektet startar 1 maj 2022 och avslutas 
den 31 dec 2023. Om inte investeringen genomförs skjuts den på framtiden. 
Enligt nu gällande riktlinjer för investeringar ska nämnd hemställa till kommun-
styrelsen begäran om startbesked för investeringsprojekt. Genomsnittliga 
nyttjandeperiod är 20 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning på 110 
637 kronor per år från 2024. Ingen budgetkompensation begärs eftersom intäk-
ter motsvarande nettokostnadsökningen beräknas att inkomma årligen från år 
2024 genom uthyrning av Skantzenscenen med tillhörande publikplatssystem. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2022 § 46. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Mobila publikplaster”, om 900 000 kronor från investeringsbudget år 2022 och 
ytterligare 900 000 kronor från investeringsbudget år 2023, 
 
att nettokostnadsökningen om 110 637 kronor/år finansieras genom taxa för ut-
hyrning av Skantzenscenen med tillhörande publikplatssystem, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 51 
 
Inventera samt upprättande av plan för offentlig konst i kommunens ägo 
Dnr 67/22 
 
Bertil Bredin (M) väckte vid nämndens sammanträde den 30 mars 2002 ärende 
gällande inventering av den offentliga konsten i Hallstahammars kommun. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendet behandlas vid ett senare till-
fälle. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 maj att man också har 
identifierat behovet av upprustning och renovering av delar av kommunens 
offentliga konst. Ansvaret för underhåll av den offentliga konsten ligger i dags-
läget under tekniska nämnden och förvaltningen rekommenderar därför nämn-
den att hänvisa frågan om renoveringsbehov av offentliga konstverk ställs direkt 
till tekniska nämnden. När det gäller frågorna om flytt och ändrad placering av 
vissa konstverk, framtagande av adekvata skyltar till konstverken samt fram-
tagande av en plan för kontinuerligt underhåll av kommunens offentliga konst 
bör även dessa frågor ställa direkt till tekniska nämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2022 § 47. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avskriva ärendet då frågan hör hemma hos tekniska nämnden. 
 
 
 
_______ 
Exp: Bertil Bredin 
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KFN § 52 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi per mars 
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 redogör i skrivelse den 10 maj 2022 för Hallsta Rid-
klubb rapporterar kvartalsvis till kultur- och fritidsnämnden en skriftlig redo-
visning över föreningens ekonomi. Till detta bifogas balansräkning, en jäm-
förelse utfall mot budget innevarande månad och ackumulerat för perioden samt 
en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 10 maj 2022 för Hallsta Rid-
klubbs ekonomi t o m mars 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2022 § 48. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 53 
 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-17 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-17 
-  
-   arbetsutskottets protokoll 2022-05-11 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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