
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-02 1  

Plats och tid Skantzö bad- och campings samlingslokal, klockan 15.00 – 17.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Thure Andersen (S) ordf  
 Vivi Rönnberg (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annica Lindholm (V)  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Marianne Avelin (C)   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), Anna Karin Folkesson (S), Hayfaa Dabbagh (S), 

Mikael Zeidlitz (KD), Sigge Synnergård (L), Carina Iwemyr sekreterare, kul-
tur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström 34, upphand-
lare/jurist Armine Kanakanian § 34, controller Marianne Ekman § 34, 35, 
finans- och ekonomichef Mikael Eriksson § 35, granskare XX § 35  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera   
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 maj 2018 klockan 11.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 34 - 46 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lennart Andersson (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 34 - 46 
  
Sammanträdesdatum 2018-05-02 
  
Anslaget uppsättes 2018-05-04 Anslaget nedtages 2018-05- 28 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 34 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Kultur- och fritidschefen redovisar informationsmaterial i vilket framgår vilka 
sommarlovsaktiviteter som kommer att äga rum under 2018. Aktiviteterna är 
avgiftsfria för barn- och ungdomar i åldern 6-15 år. 
 
Enhetschef Jan Fagerström informerar om Skanzö bad- och campings verksam-
het. Efter sammanträdet kommer anläggningen att förevisas för nämnden. 
 
Kommunjurist Armine Kanakanian informerar om den nya dataskyddslagen, 
GDPR.  
 
Controller Marianne Ekman informerar om Hallsta Ridklubbs ekonomiska läge. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 35 
 
Hallsta Ridklubb – redovisning från oberoende granskare    Dnr 176/17 
 
I samband med att fullmäktige i december 2017 beslutade om utökat lån för 
Hallsta Ridklubbs ridanläggning beslutades även att Hallsta Ridklubb till kul-
tur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och med januari 2018 rap-
porterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för hela perioden, att 
kultur- och fritidsnämnden kvartalsvis skriftligen till kommunstyrelsen lämnar 
en ekonomisk uppföljning, att klubben tar in en oberoende granskare som går 
igenom hela byggprojektet, samt att den oberoende granskarens rapport till-
ställs kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 
 
Den oberoende granskaren XX redogör för sin granskning av byggprojektet. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 36 
 
Ansökan om medel för upprustning av teknikparken på Skantzen – åter-
tagande av ärende    Dnr 44/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 mars 2018 § 27 att hos kommun-
styrelsen ansöka om 50 000 kronor för att under försommaren 2018 renovera 
teknikparken på Skantzen. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 april 2018 bland annat att tek-
nikparken på Skantzen invigdes 2003 och består av en liten bit kanal med sluss, 
bogserbåt, pråm och slusskontor. Liknande teknikparker finns på olika platser i 
Ekomuseum Bergslagens stiftarkommuner. Den finansierades genom EU-
medel. Teknikparken är mycket uppskattad av barn sommartid. Den är i stort 
behov av renovering. I dagsläget är den i mycket dåligt skick och risken för att 
lekande barn kan få allvarliga skador är överhängande. Av den anledningen bör 
den renoveras i år innan sommarsäsongen startar. Då ansvaret för underhållet 
av teknikparken ligger hos kultur och fritid och förvaltningen inte har medel att 
finansiera upprustningen behöver kultur- och fritidsnämnden begära extra 
medel hos kommunstyrelsen för att klara finansieringen. Kultur- och fritidsche-
fen har i samråd med chefen för tekniska förvaltningen bedömt att kostnaden 
för renovering av teknikparken uppgår till 50 000 kronor. För att säkerställa be-
dömningen kommer en offert på renoveringskostnaden från det byggbolaget 
som Hallstahammars kommun har avtal med att begäras in. I väntan på att 
offerten ska inkomma till nämndkansliet ska ärendet om begäran om medel hos 
kommunstyrelsen för upprustning av teknikparken på Skantzen återkallas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 26. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att återta ärendet hos kommunstyrelsen avseende medel för att under försom-
maren 2018 renovera teknikparken på Skantzen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 37 
 
Ansökan om medel för finansiering av projektledare med uppdrag att 
undersöka förutsättningar för start av socialt företag    Dnr 64/18 
 
I samband med arbetet med att ta fram en vision för utveckling av Skantzen har 
det vuxit fram en idé om att starta ett socialt företag med huvudfokus på att ut-
föra enklare underhåll av mark och byggnader på Skantzenområdet. För att 
undersöka förutsättningarna för att starta ett socialt självbärande företag måste 
en affärs-, marknadsförings- och ekonomisk plan arbetas fram för politiskt 
ställningstagande. För denna uppgift behövs det anställas en projektledare på 
heltid. Då kultur- och fritidsnämnden saknar medel för att under ett år finan-
siera en sådan tjänst föreslås att kultur- och fritidsnämnden hos kommunstyrel-
sen ansöker om 500 000 kronor för att kunna finansiera tjänsten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 27. 
 
Lennart Ahlström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-
ning. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Lennart Ahlströms (S) återremissyrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef 
   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 38 
 
Öppethållande på biblioteksverksamheten och Naturfotografiska i Kultur-
huset i Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under sommaren 
2018    Dnr 54/18 
 
Förslag till öppettider har upprättats för biblioteksverksamheten, Naturfotogra-
fiska i Kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteksfilialen i Kolbäck under 
sommaren 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 28. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande ordinarie öppethållande för biblioteksverksamheten och 
Naturfotografiska i Kulturhuset, Hallstahammar och biblioteksfilialen i 
Kolbäck under sommaren 2018:  
 

• Biblioteksverksamheten i Hallstahammar har följande öppettider 
under perioden 25 juni t o m 17 augusti: 
Måndag: 11.00 - 19.00 
Tisdag-Fredag: 11.00 – 17.00 
 

• Naturfotografiska med butik har följande öppettider under perioden 
26 juni t o m 19 augusti: 
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00 
Tisdag: 11.00 - 19.00 
Lördag: 11.00 - 15.00 
 

• Biblioteksfilialen i Kolbäck har följande öppettider under perioden 26 
juni t o m 19 augusti: 
Måndag: 14.00-16.00 
Tisdag, Fredag: 14.00-21.00 
 

Ingen bibliotekspersonal närvarande under sommartid i biblioteksfilialen i 
Kolbäck, samt. 
 
att därefter återgås till ordinarie öppethållandetider för Kulturhuset och biblio-
teket i Kolbäck i enlighet med kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 okto-
ber 2016 § 55. 
 
 
_______ 
Exp till: Bibliotekschef 
 Kultur- och fritidschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 39 
 
Avtal om skötsel av Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för god-
kännande    Dnr 56/18 
 
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 2018. 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 
2019.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 29. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kolbäcks PRO (avtal) 
 Enhetschef 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 40 
 
Klimatanpassningsplan 2018-2025 – för yttrande    Dnr 51/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Klimatanpassningsplan 2018-2025 till 
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Remisstiden pågår till den 
30 april 2018. 
 
Enligt planens sammanfattning framgår att Förenade nationernas klimatpanel, 
IPCC, har det senaste decenniet fastställt en konsensus om att människan har en 
negativ påverkan på klimatet genom användning av fossil energi och utsläpp av 
fossila växthusgaser. Klimatförändringarna påverkar i sin tur människan genom 
kraftigare väder såsom skyfall och värmeböljor. Sverige fick en ny klimatlag 
2018 med kraftiga mål om nollutsläpp av växthusgaser till 2045. Hallstaham-
mars kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan för att arbeta mer 
strukturerat med klimatanpassningsåtgärder. 
 
Klimatanpassningsplanen innehåller både förstudie och handlingsplan. Planen 
behandlar både den geografiska avgränsningen och kommunala verksamheter. I 
förstudien har en matris tagits fram och ger en prioritering över vilka åtgärder 
som är viktigast att börja med. Åtgärder riktas främst till kommunala verksam-
heter. Planen kommer att fokusera på värme- och vattenfrågan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 april 2018 bland annat 
att de inte har något att erinra mot förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 30. 
 
Lennart Ahlström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till klimatanpassnings-
plan 2018-2025 och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den 11 april 
2018. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 41 
 
Utseende av dataskyddsombud    Dnr 66/18 
 
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommu-
ner, landsting och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar 
gälla den 25 maj 2018 och det finns ingen övergångsperiod. Det är däremot till-
låtet att en kommun, landsting eller region utser ett gemensamt ombud för 
samtliga nämnder eller för flera organisationer. 
 
Avsikten är att Hallstahammars kommun ska ha ett gemensamt dataskyddsom-
bud, men varje nämnd/styrelsen måste utse ombudet. Ombudet måste vara ut-
sett före den 25 maj 2018. Något ombud är ännu inte utsett. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 32. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordförande att utse dataskyddsombudet. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Ordförande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 42 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 49/18 
 
Med anledning av nyanställningar samt att vissa befattningar saknas i under-
skriftsbemyndigandet behöver vissa justeringar göras i nämndens underskrifts-
bemyndigande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 33. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 mars 2018 § 26 anta nytt underskrifts-
bemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 juni 2018 i enlighet 
med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
____ 
Exp till: Samtliga personer i förteckningen 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 43 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 15 maj 2018    
Dnr 65/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 september 2017 § 54 om ny dele-
gationsordning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats. I delen 2 är punkten 10 ny 
som avser beslut om bidrag till genomförande av sommarlovsaktiviteter och 
ferieaktiviteter, barn 6-15 år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 34. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut 27 september 2017 § 54 fastställa delegering 
av beslutanderätt för kultur- och fritidsnämnden 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 till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 
 Reglementsärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 44 
 
Samverkansgrupper inom kultur-och fritidsnämnden    Dnr 190/17 
 
Marianne Avelin (C) väckte vid sammanträde den 13 december 2017 frågan 
om att nämnden tillsätter samverkansgrupper som gör besök på olika arbets-
platser som finns inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 april 2018 § 35. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att samverkansgrupper inrättas fr o m mandatperioden 2019 och att den nya 
nämnden fattar beslut om indelning och arbetsformer för samverkans-
grupperna. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Marianne Avelin 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 45 
 
Ansökan om medel för upprusning av ångbogseraren Rex – återtagande av 
ärende    Dnr 45/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 mars 2018 § 28 att ansöka hos 
kommunstyrelsen om 250 000 kronor för att under försommaren 2018 renovera 
Ångbogseraren Rex. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 26 april 2018 besked om att kultur- 
och fritidsnämnden blivit beviljad 100 000 kronor av Statens Maritima museer 
för renovering av däcket på ångbogseraren Rex. Dessutom inkom nyligen 
också en ny offert för bottenmålning av Rex från ett annat måleriföretag till en 
betydligt lägre kostnad. Detta sammantaget gör att bedömningen är att kostna-
den för renovering av Rex skrov samt däck kan hanteras inom befintlig ram. 
Med anledning av dessa nya förutsättningar föreslås att nämnden återkallar sitt 
beslut om att hos kommunstyrelsen begära 250 000 kronor för renovering av 
ångbogseraren Rex. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att ärendet ska återtas hos kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att återta ärendet hos kommunstyrelsen avseende medel för renovering av ång-
bogseraren Rex. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-02 
 

14  
 

  
 
 
KFN § 46 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-02 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-02 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-04-17 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	Ansökan om medel för finansiering av projektledare med uppdrag att undersöka förutsättningar för start av socialt företag    Dnr 64/18
	att samverkansgrupper inrättas fr o m mandatperioden 2019 och att den nya nämnden fattar beslut om indelning och arbetsformer för samverkansgrupperna.

