
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-15 1 () 

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 10.00-12.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

.  
Beslutande Thure Andersen (S) ordf  
 Anna Karin Folkesson (S),  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annica Lindholm (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Owe Nilsson (S)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Hayfaa Dabbagh (S), Mikael Zeidlitz (MP), sekreterare Carina 

Iwemyr, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, projektledare Kjell Nordeman 
§ 55, enhetschef Jan Fagerström § 55, enhetschef Jenny Nordin § 55, kulturut-
vecklare Åsa Lundqvist § 55, aktivitetsledare Clara Ivemyr Strömberg § 55, en-
hetschef Jenny Hägg §55, danspedagog Caroline Gustafsson Asp § 55. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2018 klockan 18.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 55 - 61 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 55 - 61 
  
Sammanträdesdatum 2018-06-15 
  
Anslaget uppsättes 2018-06-19 Anslaget nedtages 2018-07-11 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 55 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 5/18 
 
Projektledare Kjell Nordeman informerar om arbetet med kanalpråmen Albert 
samt statusen på pråmbogseraren Rex. 
 
Enhetschef Jan Fagerström informerar om bl a upphandling av dels ny även-
tyrsgolfbana, dels ny reningsanläggning vid Skantzöbadet, och nytt utegym vid 
motionscentrum. 
 
Enhetschef Jenny Nordin informerar om fritidsgårdverksamheten. Vidare in-
formerar hon om effekterna av att sänka åldersgränsen på fritidsgårdarna till 
13-17 år. 
 
Kulturutvecklare Åsa Lundqvist och aktivitetsledare Clara Ivemyr Strömberg 
informerar om sommarlovsaktivitetern för barn- och ungdomar i åldern 6-15 år 
och aktiviter som kommer att äga rum på Skantzen sommaren 2018. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör för den estetiska lärprocessen. 
 
Enhetschef Jenny Hägg och danspedagog Caroline Gustafsson Asp informerar 
om hur man tillsammans med skolan arbetar med dans i undervisningen.  
 
Kultur- och fritidschefen informerar att Hallsta Ridklubb kommit in med 
ekonomisk redovisning för april månad. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 56 
 
Förändring av Naturfotografiskas öppettider sommaren 2018    Dnr 54/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 maj 2018 § 38 bl a om öppetti-
derna för Naturfotografiska gällande för sommaren 2018. På grund av perso-
nalbrist behöver dessa tider förändras. Förändringen mot tidigare beslut är att 
man inte kommer att ha öppet på lördagar. 
 
Nuvarande beslutade öppettider för sommaren 2018 för Naturfotografiska är: 
 
Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag 11.00-17.00 
Tisdag 11.00-19.00 
Lördag 11.00-15.00 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2018 § 43. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 2 maj 2018 § 38 i tillämpliga delar fast-
ställa ordinarie öppethållande för Naturfotografiska i Kulturhuset, Hallsta-
hammar under perioden 26 juni t o m 19 augusti 2018:  
 

Måndag, Onsdag, Torsdag, Fredag: 11.00 – 17.00 
Tisdag: 11.00 - 19.00 
 
 
 

_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef 
               
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 57 
 
Förläggning av serviskablar till två nya tomter på Stenhagsvägen - för 
yttrande    Dnr 112/18 
 
Mälarenergi Elnät har den 28 maj 2018 inkommit till bl a kultur- och fritids-
nämnden med ett remiss gällande förläggning av serviskablar till två nya tomter 
på Stenhagsvägen. Matning hämtas från närliggande skåp, schaktsträcka ca 11 
meter. Detta skåp kommer även att bytas ut då det är påkört. Yttrande önskas 
senast den 15 juni 2018.  
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 31 maj 2018 att han inte funnit 
något som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens upp-
dragsområde. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2018 § 44. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att uttala att man inget har att erinra mot förslaget.  
 
 
 
_______ 
Exp till:  Mälarenergi Elnät 
 Kultur- och fritidschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 58 
 
Fråga om ändrad avskrivningstid för Hallsta Ridklubbs lån     
Dnr 115/16, 176/17 
 
I anslutning till att ridklubben inkom med sin ekonomiska redovisning för mars 
2018 framgår att önskar längre avskrivningstid för sina lån. Av redovisningen 
framgår att det ackumulerade resultat inte är rättvisande då avskrivningarna för 
nya anläggningen inte ligger med i systemet. Styrelsen för Hallsta Ridklubb har 
den 16 april godkänt en avskrivningsplan som kommer att läggas in i systemet.  
 
Av fullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 framgår att avskrivnings-
tidens längd ska vara 15-20 år på lånen. Kultur- och fritidsnämnden har därefter 
tecknat avtal med Hallsta Ridklubb där avskrivningstiden ska var 15-20 år. Av 
Hallsta Ridklubbs avskrivningsplan kan utläsas att man önskar längre avskriv-
ningsplan. 
 
I samband med kultur- och fritidsnämndens redovisning till kommunstyrelsen 
har kommunstyrelsen den 4 juni 2018 § 127 bl a besluta uttala att kommunfull-
mäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 gäller avseende avskrivnings-
tidens längd (15-20 år) på lånen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2018 § 45. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att Hallstahammars Ridklubb har att följa kommunfullmäktiges beslut 
den 19 september 2016 § 130 gäller avseende avskrivningstidens längd (15-20 
år) på lånen samt avtal med kultur- och fritidsnämnden daterat den 26 oktober 
2016. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Kultur- och fritidschef 
              Hallsta Ridklubb 
 Controller 
   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 59 
 
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden fr o m 21 juni 2018     
Dnr 65/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 maj 2018 § 53 om ny delegations-
ordning för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats. I delen 1 föreslås under punk-
ten 4 Inköp att den kompletteras vad gäller beslut om att direktupphandla i de 
fall kommunen inte fått in några anbud i ett anbudsförfarande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2018 § 46. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut 23 maj 2018 § 53 fastställa delegering av be-
slutanderätt 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: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 60 
 
Utsmyckning av äventyrsgolfbana vid Skantzöbadet – finansiering härför 
Dnr 10/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 11 bl a att utlysa 
en tävling för framtagande av fem miniatyrer av byggnadsverk från Hallsta-
hammars kommun som ska placeras i äventyrsgolfbana som kommer att byggas 
upp vid Skantzö bad och camping under perioden hösten 2018/våren 2019.  
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 30 maj 2018 att ansökningstiden 
har gått ut och gällde under perioden mars till sista april 2018. Efter utgången 
tid visade det sig att inte ett enda förslag kommit in. Efter att ha utvärderat 
resultatet med hjälp av representant för konstfrämjandet fanns det klara indi-
kationer på att det fanns punkter i utlysningen som kan göra att etablerade 
konstnärer backar från uppdraget. 
 
I enlighet med utvärdering efter utgången utlysningstid bör uppdraget omfor-
mas till att endast gå ut till ett antal redan identifierade aktörer, istället för ett så 
kallat open call. I enlighet med utvärderingen bör tre av de aktörer som gör en 
intresseanmälan för att delta erbjudas en skisspeng. Skisspengen föreslås mot-
svara ungefär en veckas lön, ca 8 000 inkl. sociala avgifter, exklusive moms för 
endast skiss. Om aktören erbjuder 3D-modellering eller en arkitektmodell bör 
ytterligare 5 000 inkl. sociala avgifter samt ex moms läggas till summan. Uti-
från konstnärlig grund och kostnad bedömer sedan en jury ut vinnande förslag. 
Juryn föreslås bestå av kultur- och fritidsnämndens ordförande, kultur- och fri-
tidschefen, enhetschefen för allmänkulturverksamheten samt Region Västman-
lands kulturutvecklare för konst. 
 
Följande tävlingskriterier gäller:  
 

1. Tre identifierade aktörer för genom upphandlingskriterier lämna förslag 
på skisser/eller 3D-modeller eller arkitektmodell. 

2. De fem byggnadsverken får gestaltas i valfri stil, men förslagsvis i skala 
1:150 och rymmas på en yta av 1,70 x 1,70m. 

3. Gestaltningarna ska tillverkas i väderbeständigt material och vara utfor-
made så att alla användare av minigolfbanan ska kunna röra sig tryggt i 
deras närhet. 

4. Till ansökan ska bifogas: 
• En ritning eller noggrann skiss över vart och ett av de fem byggnads-

verken. 
• En skriftlig beskrivning inklusive mått, vikt och material av vart och 

ett av de fem byggnadsverken 
• En skriftlig beskrivning av konstnärens tankar runt utformningen 
• En utförlig tidplan över arbetsgången inklusive plan för leverans till 

Skantzö camping och bad. 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 60 
 
Äventyrsgolfbanan kommer att byggas vid Skantzö bad och camping upp under 
hösten 2018/våren 2019 och stå färdig till säsongsstart 2019. 
 
En jury tillsättas för att utse det vinnande bidraget. Följande personer föreslås 
ingå i juryn: kultur- och fritidschefen, enhetschefen för allmänkulturverksam-
heten, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Region Västmanlands kul-
turutvecklare, konst. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 juni 2018 § 47. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utse tre aktörer att gestalta fem 
miniatyrer av byggnadsverk från Hallstahammars kommun som ska placeras i 
äventyrsgolfbana som kommer att byggas upp vid Skantzö bad och camping 
under perioden hösten 2018/våren 2019, 
 
att ovan beskrivna kriterier ska gälla,  
 
att kostnaden härför ianspråktas av investeringsmedel för äventyrsgolfbana, 
samt 
 
att i juryn för att utse det vinnande bidraget ska Hallstahammars kommun före-
trädas av kultur- och fritidschefen, enhetschefen för allmänkulturverksamheten 
och kultur- och fritidsnämndens ordförande samt Region Västmanlands kultur-
utvecklare, konst.  
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritischefen 
 Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 Enhetschefen för allmänkulturverksamheten 
 Region Västmanlands kulturutvecklare, konst 
 Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 61 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar, samt synpunkter enligt anmälningsbilaga 
daterad 2018-06-15 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-06-15 

 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-06-07 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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