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Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 10.30-11.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Jenny Hödefors (S) ordf  
 Eva Wilhelmson (C)   
 Mikael Andersson (S)  
 Owe Nilsason (S)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
    
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Mikael Bojko (SD) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och 

fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 7 april 2021 klockan 08.15 

 

Underskrifter   23 - 34 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 

 

 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 §§ 23 - 34 
  

Sammanträdesdatum 2021-03-31 
  
Anslaget uppsättes 2021-04-07 Anslaget nedtages 2021-04-29 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 23 

 

Information från förvaltningen  m m  Dnr 17/21 

 

Kulturutvecklare Åsa Lundqvist informerar om allmänkulturens verksamhet 

samt planerade verksamheter inför sommaren. 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om aktuella restriktioner med anledning av 

Covid-19. 
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TN § 24 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 23, 27 – kulturutvecklare Åsa Lundqvist  
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KFN § 25 

 

Västmanlands integrationsstrategi 2021–2026 – för yttrande till kommun-

styrelsen     Dnr 47/21 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har skickat Västmanlands integrationsstrategi 

2021–2026 på remiss till Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har 

skickat den vidare på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden för 

yttrande. 

 

Integrationsrådet i Västmanland har beslutat att en ny regional integrations-

strategi ska tas fram. Integrationsrådet har också arbetat fram ramarna för stra-

tegin och beslutat om vision, övergripande mål och målområden. Därefter har 

Länsstyrelsen i Västmanland i samverkan med berörda aktörer i länet tagit fram 

ett förslag på integrationsstrategi för Västmanland. 

 

Strategin tas fram för att utveckla verksamheter, organisationer och det läns-

gemensamma arbetet. Strategin ger en nulägesbeskrivning, har en tydlig mål-

bild över framtida önskvärt läge och en plan för hur målen skall uppnås. Fokus 

under den period som strategin kommer att vara gällande blir således det 

gemensamma genomförandet av länets integrationsarbete. Inom Integrations-

rådets organisation kommer aktivitetsplaner att tas fram i syfte att nå de upp-

satta målen. Det kommer att krävas samhandling och att samtliga berörda aktö-

rer bidrar utifrån sitt ansvarsområde för att målen skall uppfyllas.  

 

Västmanlands integrationsstrategi syftar till att ge integrationsarbetet i länet 

gemensamma ramar samt att stärka samhandlingen mellan berörda parter i 

länet. Integrationsstrategin syftar även till att skapa god och lyckad integration 

på både individ och samhällsnivå under perioden 2021–2026. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 23 mars 2021 bland annat 

att man bedömer att förslaget till ny integrationsstrategi för Västmanland är bra. 

Målen i planen bedöms vara relevanta utifrån de utmaningar som speglar det 

som bör stå i fokus i vårt samhälle i stort. Strategin är brett beskriven vilket gör 

att den blir tydligt för olika typer utav organisationer (arbetsförmedling, kom-

muner, landsting etc). Den tydliga målbilden är central och beskriver ett fram-

tida önskvärt läge vilket kan underlätta arbetet och detaljplaneringen hos de 

olika verksamheterna. Vidare framför synpunkter på skrivningar under mål-

områden.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 21. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att ställa sig positiv till Västmanland integrationsstrategi för perioden 2021-

2026, samt att lämna synpunkter på skrivningar i strategin enligt följande: 
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Forts KFN AU § 25 

 

• att under målområde Fysisk och psykisk hälsa kompletteras med att 

stärka skrivningen kring vikten av vidareutveckling av och samverkan 

mellan verksamheter, fritidsgårdar, föreningar etc för att öka möjlig-

heten att nå ut till alla barn och unga som har ett sämre fysiskt och 

psykisk mående. 

• att skrivningen under målområde Samhällsorientering under beskriv-

ningen om kommunikation om samhällsinformation, förtydligar vikten 

av att denna typ av information bör ske på hemspråket. 

• att skrivningen under målområde Utbildning förstärker vikten av 

erfarenhetsutbyte mellan kommuner och utbildningsansvariga när det 

gäller arbetsmodeller/strukturer för framgångsrika undervisningsformer 

för målgruppen barn- och unga, samt 

 

att i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över strategin. 

 

 

 
__________ 

Exp: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 26 

 

Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 

Dansklubb    Dnr 46/21 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. 

Dansklubben ska ansvara för städning och bekosta kostnader för städmaterial 

samt lampor och rör. Föreningen ska vintertid skotta snö och sanda vid trappor 

och entré intill fastigheten. Det åligger föreningen att teckna ansvarsförsäkring 

för sin verksamhet och egendomsförsäkring för sin egendom. Föreningen 

svarar för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 8 mars 2021 att drifts-

avtalet är oförändrat enligt föregående år. Vidare föreslår förvaltningen att 

avtalet ska förlängas t o m den 31 december 2021. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 22. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens 

Dansklubb t o m den 31 december 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
__________ 

Exp: Mälardalens Dansklubb 

 Enhetschef  
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KFN § 27  

 

Överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett kulturliv för 

alla, EKFA - teater 2021–2022 – för godkännande   Dnr 213/20 

 

Sedan ett antal år tillbaka finns en överenskommelse mellan länets kommuner 

och Region Västmanland om en samverkansmodell för att främja det profes-

sionella teaterutbudet i Västmanland. Västmanlands Teater har översänt förslag 

till ny överenskommelse gällande Ett Kulturliv för alla, EKFA, teater 2021–

2022. Överenskommelsen syftar till att genom gemensamma bidrag från samt-

liga kommuner understödja förekomsten av större teaterproduktioner spridda 

över länet. Avtalsperioden inkluderar en klausul där kommunerna förbinder sig 

att boka minst en föreställning per år av Västmanlands läns teaters egna teater-

föreställningar. 

 

För att möjliggöra denna utveckling behöver varje kommun utöka det årliga 

bidraget till Ett kulturliv för alla – Teater med ytterligare 10 000 kronor från år 

2021 och att Region Västmanland höjer det årliga anslaget till 300 000 kronor.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 mars 2021 bland annat 

att i likhet med tidigare avtalsperioder förbinder sig Hallstahammars kommun 

att utse ansvarig för att leda samarbetet (kulturutvecklare) samt utse samarbets-

grupp utanför kommunal verksamhet för att bidra till arbetet (Hallstahammars 

teaterförening). Hallstahammars kommun förbinder sig också till att medta 

EKFAT:s logotyp i alla samfinansierade projekt samt att bidra med statistik vid 

projektets slut. Dessa åtagande skiljer sig inte från tidigare års uppgifter. 

Överenskommelsen gäller t o m 31 december 2022. Den årliga kostnaden om 

30 000 kronor ryms inom allmänkulturens budget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 23. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna överenskommelse med Västmanlands Teater gällande Ett Kultur-

liv För Alla, teater, enligt en till ärendet hörande bilaga.   

 

 

 

 
__________ 

Exp: Västmanlands Teater 

         Kultur- och fritidschef  
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KFN § 28 

 

Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 april 

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.  

 

Kultur- och fritidsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes 

av nämnden den 27 januari 2021 § 2. 

 

Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigandet med anled-

ning av bland annat avslutad anställning har förslag till nytt underskriftsbemyn-

digande för kultur- och fritidsnämnden tagits fram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 24. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att med upphävande av nämndens beslut den 27 januari 2021 § 2 anta nytt 

underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 april 

2021, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KFN § 29 

 

Hemställan till kommunstyrelsen om ytterligare medel 2021 för stöd till 

föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset 

Dnr 52/21 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivels den 18 mars 2021 bland annat 

att till följd av spridningen av coronaviruset har föreningar i Hallstahammars 

kommun på olika sätt drabbats hårt. För att lindra de ekonomiska konsekvenser 

som bland annat inställda tävlingar, matcher, evenemang m m inneburit, avsatte 

kommunstyrelsen 500 000 kronor under 2020 för att stötta föreningar som på 

olika sätt påverkats ekonomiskt negativt till följd av Covid-19. 

 

Under februari 2021 har en analys genomförts av det ekonomiska läget för 

budgetår 2021 hos föreningslivet och funnit att flera föreningar har det fortsatt 

ekonomiskt mycket tufft. För att inte riskera att föreningar tvingas lägga ner 

sina verksamheter på grund av likviditetsproblem orsakade av ekonomiska kon-

sekvenser till följd av coronapandemin, ser kultur- och fritidsförvaltningen att 

det är nödvändigt att Hallstahammars kommun även under 2021 avsätter medel 

för att kunna stötta föreningar med ett tillfälligt stöd. Det sammanlagda behovet 

som bedöms bör avsättas är 400 000 kronor. 

 

Stödet föreslås som tidigare bara ska kunna sökas av registrerade ideella före-

ningar, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun. Medlen 

ska också kunna sökas av vuxenföreningar men barn- och ungdomsföreningar 

bör särskilt prioriteras. 

 

Riktlinjer kommer att upprättas som ska gälla för ansökan av det tillfälliga 

coronastödet under 2021. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 25. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att ansöka om 400 000 kronor hos kommunstyrelsen för att kunna stötta regist-

rerade ideella föreningar, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars 

kommun som drabbats ekonomiskt negativt under år 2021 av coronapandemin. 
 

 

 

_________ 
Exp:   Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschefen 

 Controller   
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KFN § 30 

 

Riktlinjer avseende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun till 

följd av coronapandemin     Dnr 53/21 
 

För att kunna stötta de föreningar som blivit särskilt hårt drabbade av de kon-

sekvenser som coronapandemin inneburit har kultur- och fritidsnämnden hem-

ställt hos kommunstyrelsen om 400 000 kronor för att möta förväntade behov 

av att stödja föreningar. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och 

ungdomsorganisationer. 

 

Förslag på riktlinjer har tagits fram hur föreningar kan söka det tillfälliga 

stödet. Bidraget ska kunna sökas av registrerad ideell förening, ekonomisk 

förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär verk-

samhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun. 

 

Stödet avser perioden 1 januari – 30 juni 2021. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 26. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta 

 

att, med upphävande av sitt beslut den 28 oktober 2020 § 80, anta riktlinjer av-

seende stöd till föreningslivet i Hallstahammars kommun, enlig en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 
Exp:  Reglementspärm 

 Kultur- och fritidschef  
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KFN § 31  

 

Tidplan för renovering av Vallmobadet – hemställan till tekniska nämnden 

Dnr 56/21 

 

Tekniska förvaltningen genomförde under 2020 en statusbesiktning av 

Vallmobadets byggnad samt bassänger och vattenrening. Men anledning av 

de brister som synliggjorts via statusbesiktningen så behövs en totalrenove-

ring av anläggningen genomföras. Renoveringsprojektet omfattar inte den 

angränsande idrottshallen med dess tillhörande rum samt utemiljöerna. I 

kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument, investeringsbudgeten, för 

perioden 2021-2023 finns 35,8 miljoner avsatt. Medlen är fördelade under 

perioden 2021-2022. 

  

Med hänsyn till Vallmobadets skick är kultur- och fritidsförvaltningen ange-

lägen om att projekt Renovering av Vallmobadet kan startas upp så skyndsamt 

som möjligt. Önskat läge är att det fysiska renoveringsarbetet kan startas upp 

senast i januari 2022.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 mars 2021 § 27. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos tekniska nämnden om tidplan för igångsättande av projekt 

renovering av Vallmobadet. 

 

 

 
_________ 
Exp:  Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 32  

 

Avtal om skötsel av Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för god-

kännande    Dnr 57/21 

 

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internhyresavtal med tekniska nämn-

den för Folkets Park i Kolbäck. 

 

Nu gällande avtal om skötsel i Kolbäcks Folkets Park med Kolbäcks PRO 

gäller t o m 31 mars 2021. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ombesörja 

skötseln av Kolbäcks Folkets Park med det begränsningar som framgår av 

avtalet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 mars 

2022.   

 

Arbetsutskottet beslutade den 29 mars 2021 § 28 att överlämna ärendet till 

kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag  

 

Jenny Hödefors (S) yrka att förslag till skötselavtal ska godkännas. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 

yrkande 

 

att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 

i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 
Exp:  Kolbäcks PRO 

 Enhetschef 
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KFN § 33  

 

Omfördelning av medel i investeringsbudget till renovering av vatten-

rutschbanan vid Skantzöbadet - begäran om starttillstånd   Dnr 63//21 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 30 mars 2021 blanda 

annat att inför besiktningen av vattenrutschbanan vid Skantzöbadet juni 2020 

som tekniska förvaltningen lät genomföras i början av juni 2020, upptäcktes 20 

stycken anmärkningspunkter av företaget Dekra som utförde kontrollbesikt-

ningen. Två av dessa anmärkningar är redan åtgärdade men återstående arton 

punkter måste åtgärdas om vattenrutschbanan fortsättningsvis ska kunna nyttjas 

och användas som åkattraktion vid Skanzöbadet. Den sammanlagda kostnaden 

för renoveringsarbetet beräknas uppgå till ca 420 000 kronor + moms. Alterna-

tivet att köpa en ny rutschkana (singel) med tillhörande stålställning uppgår till 

minst 1,9 miljoner. En dubbelbana som motsvarar Skantzöbadet nuvarande är 

betydligt mer kostsam.  

 

För att finansiera det uppkomna investeringsbehovet förslås följande: För bud-

getår 2021 finns i investeringsbudgeten 16 279 000 kronor avsatt för renovering 

av Vallmobadet. Då detta renoveringsprojekt troligt kommer att startas upp 

först under år 2022 föreslås att 420 000 kronor tas från dessa investeringsmedel 

för att finansiera renoveringen av vattenrutschbanan. Finansieringen av kapital-

kostnaden föreslås lösas genom höjning av entrétaxan till Skantzöbadet. 

 

Nettokostnadsökningen för investeringen beräknas till 45 927 kronor per år. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Jenny Hödefors (S) yrkar att nämndens ska hemställa hos kommunstyrelsen att 

inom 2021 års investeringsbudget omfördela 420 000 kronor från projektet 

”Renovering Vallmobadet”, till renovering av vattenrutschbanan vid 

Skantzöbadet, att nettokostnadsökningen för investeringen om 45 927 kronor 

per år till följd av renoveringen löses genom taxehöjning inom bad och cam-

ping, attföreslå budgetberedningen återföra 420 000 kronor till projekt ”Reno-

vering Vallmobadet”, att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att 

ianspråkta 420 000 kronor för renovering av vattenrutschbanan vid Skantzö-

badet, samt att projektet ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden efter 

genomförande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 

yrkande 
 

att hemställa hos kommunstyrelsen för renovering av vattenrutschbanan vid 

Skantzöbadet inom 2021 års investeringsbudget omfördela 420 000 kronor 

från projektet ”Renovering Vallmobadet”,  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-03-31 14 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KFN § 33 

 

att nettokostnadsökningen för investeringen om 45 927 kronor per år till följd 

av renoveringen löses genom taxehöjning inom bad och camping,  

 

att föreslå budgetberedningen återföra 420 000 kronor till projekt ”Renovering 

Vallmobadet”, 

 

att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 420 000 

kronor för renovering av vattenrutschbanan vid Skantzöbadet, enligt en till 

ärendet hörande bilaga, samt  

 

att projektet ska redovisas för kultur- och fritidsnämnden efter genomförande. 

 

 

 
________ 
Exp: Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidschefen 

 Controller 
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KFN § 34 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-31 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-31 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2021-03-29 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


