
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-24 1  

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Kommunhuset, klockan 15.00 – 16.20 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Annika Lindholm (V)ordförande  
 Owe Nilsson (S)  
 Anna Karin Folkesson (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Sigge Synnergård (L)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Mikael Zeidlitz (KD) Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritids-

chef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 6 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 januari 2018 klockan 16.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 6 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Annika Lindholm (V) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 1 - 6 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-24 
  
Anslaget uppsättes 2018-01-25 Anslaget nedtages 2018-02-16  
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 1 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr  
 
Kultur- och fritidschefen/förvaltningen informerar om följande: 
 

- Redovisning av Hallsta Ridklubb kommer att ske vid nämndens februari-
möte 

- Naturfotografiskas utställningar under 2018. Särskilt lyfts utställning 
ryska naturfotografernas utställning som går på turné i över 70 städer, 
varav Hallstahammar är den enda svenska orten 

- Fr o m februari kommer caféet i kulturhuset att drivas av ungdomar 
mellan 18-20 år. Det kommer att hålla öppet 3 dagar i veckan. 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 2 
 
Namnsättning av ny gata i Gröndal - för yttrande    Dnr 186/17 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag på gatunamn för ny gata i Gröndal till 
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Då gatan kommer att ligga vid 
Skantzsjön och Strömsholms kanal och närliggande gator har bland annat 
vattenassociationer som Kanalvägen och Brunnsvägen föreslås att den nya 
gatan ska få namnet Sjövägen. 
 
2008 antogs en ny detaljplan för området Gröndal vid Skantzsjön. Detaljplanen 
möjliggör bebyggelse av området för småhus och radhus. En ny gata finns med 
i detaljplanen men den har aldrig förverkligats eftersom det har varit låg efter-
frågan på småhustomter fram till 2015. Nu har denna efterfrågan vänt och för-
säljningen av de privata tomterna har startat. Fastighetsägaren till tomterna är 
en privatperson som också har tecknat exploateringsavtal med kommunen om 
att anlägga den planerade gatan. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 januari 2018 att han inte har 
något att erinra mot att förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 januari 2018 § 1. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att man inte har något att erinra mot förslaget till att den nya gatan i Gröndal 
namnsätts med Sjövägen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 3 
 
Namnsättning av nya gator i kv Niten - för yttrande    Dnr 185/17 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag på gatunamn för två nya gator i området 
Trädgården, kv Niten till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Gatorna före-
slås heta Pionvägen och Syrenvägen 
 
Under 2018 påbörjas byggnation i området. ”Trädgården” som den nya 
bostadsrättsföreningen heter kommer rymma kedjehus och lägenheter. I områ-
det kommer därför två nya gator att anläggas.  
 
I närområdet finns flera vägar med namn kopplade till fågelarter, men alldeles 
intill ytan för byggnationen finns Trädgårdsgatan. Den nya bostadsrättsföre-
ningen ”Trädgården” relaterar till den närliggande gatan. De anslutande gatorna 
till området är Videvägen och Fasanvägen. Från dessa skapas två gator med en 
varsin vändplats. Gatan i planområdets östra del föreslås heta Pionvägen och 
gatan i väster föreslås heta Syrenvägen. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 16 januari 2018 att han inte har 
något att erinra mot att förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 januari 2018 § 2. 
 
Anna-Karin Folkesson (S) yrkar att de nya gatorna i Kv Niten ska namnsättas 
med Spireavägen och Funkiavägen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
avslag till arbetsutskottets förslag och bifall till Anna-Karin Folkessons (S) 
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således  
 
att förorda att de nya gatorna i Kv Niten namnsätts med Spireavägen och 
Funkiavägen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
  Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 4 
 
Val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i Stiftelsen Trång-
fors smedja 2018    Dnr 4/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2018 utse: 
 
Ledamot/Ordförande Ersättare  
 
Rolf Hahre (S) Lennart Andersson (S) 
 
 
 
_________ 
Exp till: Stiftelsen Trågfors smedja 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 Samtliga valda 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 5 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-24 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-24 
-  
-  arbetsutskottets protokoll 2018-01-24 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 6 
 
Information/diskussion kring bidragsregler till föreningar    Dnr  
 
Information och diskussion hålls kring arbete med att ta fram förslag till nya 
bidragsregler till föreningar. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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