
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-08-26 1 () 

Plats och tid Mekanikusbostaden, Skantzenområdet, klockan 15.00-16.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf  
 Owe Nilsson (S)   
 Eva Wilhelmsson ©  
 Eric Tranehag (L)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Inger Thuresson § 58, samt Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och 

fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 58. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Eric Tranehag (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 augusti 2020 klockan 11.30 

 

Underskrifter   58-67 
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨8 

 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Hanna Lostelius (C) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Eric Tranehag (L)  
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 58-67 
  

Sammanträdesdatum 2020-08-26 
  
Anslaget uppsättes 2020-08-31                      Anslaget nedtages 2020-09-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 58 

 

Information från förvaltningen     Dnr 16/20 

 

Sammanträdet inleds med studiebesök av den nya byggnaden på Skantzöbadet. 

 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om följande: 

• Redovisning juni månad från Hallsta Ridklubb 

• Fritidsbanken kommer att öppna den 1 november 2020. Fritidsbanken 

kommer att inrymmas i Eldsbodahuset och drivas av fyra föreningar. 

• De större idrottshallarna kommer att öppnas upp för föreningarna  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-08-26 3 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 59 

 

Aktualisering av Västmanlands naturvårdsplan 2020 – för yttrande till 

kommunstyreslen    Dnr 113/20 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har inkommit med aktualisering av Väst-

manlands naturvårdsplan 2020 till Hallstahammars kommun för yttrande. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat kultur- och fritids-

nämnden.  

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län tog år 2015 fram en reviderad naturvårdsplan 

för länet. Planen tar upp kända natur, friluftslivs- och landskapsbildvärden i 

länet som inte är formellt skyddade. Inför arbetet fick länsstyrelsen mycket 

hjälp från kommuner och ideella föreningar. Naturvårdsplanen utgör ett viktigt 

underlag vid ärendehantering och planarbete inom länsstyrelsen och hos kom-

muner. Ett av länsstyrelsens mål under 2015 års revidering av planen var att 

uppdatera den med viss regelbundenhet. Nu vill länsstyrelsen göra en lättare 

uppdatering genom att samla ihop den nya kunskap som har tillkommit sedan 

2015. 

 

I planen finns två olika sorters objekt; stora generella områden och mindre 

objekt med specifika värden. De stora generella objekten är på landskapsnivå 

och kan utgöra en värdetrakt för skog eller åtgärdsprogram för hotade arter, ett 

värdefullt strövområde, ett område med höga sociala värden. Avgränsningen 

kan i många fall vara diffus. De mindre objekten utgörs av mindre, väl avgrän-

sade områden med ett eller flera specifika värden som är bevarandevärda. 

 

Av planen framgår att för Hallstahammars kommun finns upptaget 38 natur-

vårdsobjekt och 8 frilufts- och landskapsområden. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2020 bland 

annat att man inte funnit några nya objekt till denna uppdaterade naturvårds-

plan. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 48.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande uttala att kultur- och fritidsnämnden för sin del inte har 

några nya projekt att tillför den uppdaterade naturvårdsplanen. 
 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef  
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KFN § 60 

 

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning 

(SOU 2020:27) – för yttrande   Dnr 128/20 

 

Regeringskansliet, Kulturdepartementet, har skickat en remissen Högre växel i 

minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) till 

Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat remis-

sen till bland annat kultur- och fritidsnämnden.  

 

I tjugo års tid har Sverige haft en minoritetspolitik. De nationella minoriteterna 

är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samerna är även ett ur-

folk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani, 

chib och samiska. Statens offentliga utredningar har haft i uppdrag att analyser 

och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minori-

tetspolitiken ska organiseras. Utredningen har även haft i uppdrag att föreslå 

hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med 

uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgif-

terna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2020 bland 

annat att de frivilliga uppgifterna är sådana som kommunerna får, men inte har 

någon skyldighet, att bedriva. Till sådan verksamhet hör bland annat närings-

livsfrämjande åtgärder, turismverksamhet, parker, stöd till studieorganisationer, 

allmän kulturverksamhet, musikskola/kulturskola, allmän fritidsverksamhet, 

idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar, arbetsmarknadsåtgärder, bostads-

verksamhet m.m. 

 

Många av dessa frivilliga uppgifter är attraktionsbärare för kommuner och 

nedmontering inom dessa fält kan innebära ökad risk för utflyttning vilket i sin 

tur kan medföra en försämrad kommunal ekonomi och minskad möjlighet att 

klara kompetensförsörjningen av specialiserad personal. Att vidareutveckla 

samarbetet med civilsamhällets med målbild att hitta nya samverkansformer för 

att kunna upprätthålla kommersiell och offentlig serviceservice blir allt vik-

tigare i en snar framtid. Avslutningsvis anförs att man inte funnit något i 

underlaget i strategin som föranleder något yttrande från kultur- och fritids-

nämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 49.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att för sin del uttala att man inte har något att erinra mot Högre växel i minori-

tetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27). 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef   
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KFN § 61 

 

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 

2020:8) – för yttrande   Dnr 70/20 

 

Regeringskansliet, Finansdepartementet har översänt slutbetänkandet Starkare 

kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) till Hall-

stahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat remissen 

till bland annat kultur- och fritidsnämnden.   

 

Regeringen beslutade i februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk sammansatt 

kommitté för att utreda en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att full-

göra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén antog namnet 

kommunutredningen. Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera 

specifika utmaningar som dessutom kommer tillta i styrka under överskådlig tid 

framöver. De framtida utmaningarna för Sveriges kommuner kan summeras i 

följande punkter:  

 Svagare ekonomi 

 Svårigheter med personal- och kompetensförsörjning 

 Etablering och integration av nyanlända 

 Växande och uppskjutna investeringsbehov 

 Växande anspråk på service och välfärd 

 Kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen framför i skrivelse den 13 augusti 2020 syn-

punkter på betänkandet. Bland annat framförs att det finns frivilliga uppgifter 

som kommunerna får men inte har någon skyldighet att bedriva. Många av 

dessa frivilliga uppgifter är attraktionsbärare för kommuner och nedmontering 

inom dessa fält kan innebära ökad risk för utflyttning vilket i sin tur kan med-

föra en försämrad kommunal ekonomi och minskad möjlighet att klara kompe-

tensförsörjningen av specialiserad personal. Att vidareutveckla samarbetet med 

civilsamhället med målbild att hitta nya samverkansformer för att kunna upp-

rätthålla kommersiell och offentlig service blir allt viktigare i en snar framtid. 

Avslutningsvis anförs att man inte funnit något i underlaget i strategin som 

föranleder något yttrande från kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 50.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att som sitt yttrande över slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet 

att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) överlämna förvaltningens skrivelse 

den 13 augusti 2020. 
 

_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef   
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KFN § 62 

 

Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – 

Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 

(SIS-remiss 19990) – för yttrande   Dnr 131/20 

 

Svenska institutet för standarder (SIS) har översänt remissen Styrning och led-

ning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genom-

förande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till Hallstahammars kom-

mun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat remissen till bland annat 

kultur- och fritidsnämnden.   

 

Standarden syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i 

kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, 

integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra 

till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. SS854000 

har ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-

Genomföra-Följa upp-Förbättra för att underlätta en ständig förbättring av 

kommuners och regioners förmåga att ta sin an samhällets utmaningar. Det 

innebär blanda annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens eller 

regionens mognadsgrad. Den kan till exempel ge stöd i att förebygga och han-

tera risker och möjligheter utifrån det hållbarsarbete som redan är på plats. 

Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser för att 

lösa stora samhällsutmaningar och det faktum att Agenda 2030 utgör ett hel-

täckande ramverk som exempelvis kan bidra till en ökad förståelse av såväl 

uppkomst som konsekvenser av utmaningar såsom Covid-19. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2020 bland 

annat att dokumentet innehåller tydliga och bra verktyg för regioners och kom-

muners gemensamma arbete i genomförandet av Agenda 2030 och dess håll-

barhetsmål. Exempelvis är den styrsnurra beskrivs och som utgår från den eta-

blerade modellen Planera-Genomföra- Följa upp- Förbättra samt SKR:s styr-

snurra bra och tydlig och tillsamman med de tillhörande exemplifierade be-

skrivningarna av de olika processtegen kan den bli ett komplement till den 

styrningsmetod som vi använder i Hallstahammars kommuns hållbarhetsarbete. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 51.  

  

Kultur- och fritidsnämnden beslutar   

 

att uttala att man inte har något att erinra över remissen Styrning och ledning 

för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genom-

förande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.  

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef  
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KFN § 63 

 

Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m 

juni 2020    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 beslutade 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 inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 

fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 

har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-

relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 

 

Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 30 juni 2020 för Hallsta Rid-

klubbs ekonomi till juni 2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 52.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 

att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

              Kultur- och fritidschef  
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KFN § 64 

 

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 1 september  

2020    Dnr 6/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 26 om ny delega-

tionsordning för kultur- och fritidsnämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås förändring under punkten 2.16 gällande beslut 

om anmälan av personuppgiftsincident. Då kommunens jurist som tillika var 

nämndens dataskyddsombud har slutat sin anställning behöver delegationsord-

ningen uppdateras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 53.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2020 § 26 och fr o m den 1 sep-

tember 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för kultur- och fritids-

nämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kultur- och fritidsnämnden. 

 

 
_________ 
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

         Reglementspärmen 
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KFN § 65 

 

Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 114/20 

 

Med anledning av medarbetare slutat sin anställning och nya har börjat behöver 

vissa justeringar göras i nämndens underskriftsbemyndigande. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 54.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att med upphävande av nämndens beslut den 17 juni 2020 § 55 anta nytt under-

skriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 september 

2020, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 
Exp: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

         Reglementspärmen 
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KFN § 66 

 

Tillsättande av dataskyddsombud för kultur- och fritidsnämnden t o m 

den  30 juni 2021    Dnr 129/20 

 

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-

skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 

som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 

kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kultur- och fritidsnämnden 

är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämn-

dens verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje person-

uppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Data-

skyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska 

ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förord-

ningen.  

 

Kommunens upphandlare/kommunjurist var tidigare utsedd till dataskyddsom-

bud för samtliga nämnder. Då denne har slutat sin anställning hos kommunen 

har Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB under ett år i 

form av konsultstöd av dataskyddsombud. Omfattningen bedöms vara 20 %. I 

uppdraget ingår även att vara kommunens kontaktperson externt avseende 

frågor som rör dataskydd. För uppdraget föreslog Xeeda AB att konsulten XX 

utses för uppdraget till och med den 30 juni 2021. Med möjlighet till 

förlängning.  

 

Kultur- och fritidsnämndes ordförande fattade den 7 juli 2020 bland annat be-

slut om att utse XX till dataskyddsombud för de verksamheter som kultur- och 

fritidsnämnden ansvarar för. 

 

Xeeda AB har nu meddelat att man istället föreslår att konsulten XX utses till 

dataskyddsombud till och med den 30 juni 2021.  

 

I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-

gruppen i Hallstahammars kommun. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2020 § 55.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att t o m den 30 juni 2021 utse XX, Xeeda AB till dataskyddsombud för de 

verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, samt 
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Forts KFN § 66  

 

att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 

uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-

nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen 

 

 

 

 

______ 

Exp till: Kultur- och fritidschef  

               Reglementspärm 

               Controller 

               Dataskyddsombud 
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KFN § 67 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-08-26 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-08-26 

   

-   arbetsutskottets protokoll 2020-08-19 

 

I anslutning till anmälningarna informerar ordföranden att sammanträdet den 25 

november 2020 är flyttat till den 24 november 2020. 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


