
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 1  

Plats och tid Sammanträdesrummet Pråmen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.30 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag.  
Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Inga-Britt Helgesson (S)  
 Lorin Ismael (V)  
 Lennart Andersson (S)   
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Sigge Synnergård (L)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lorin Ismael (V)  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2017 klockan 12.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 1-20 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lorin Ismael (V) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 1-20 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-22 
  
Anslaget uppsättes 2017-02-25 Anslaget nedtages 2017-03-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 1 
 
Indikatorer för kultur- och fritidsnämnden 2016-2019    Dnr 22/16 
 
Utifrån fullmäktiges vision 2025 beslutade kultur- och fritidsnämnden den 9 
mars 2016 att fastställa mål för kultur- och fritidsnämnden 2016-2019. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har under sommar och hösten 2016 arbetat fram nya 
indikatorer kopplade till kultur- och fritidsnämndens mål. 
 
Av olika anledningar kan behov av justeringar av indikatorer uppstå. Det är 
dock viktigt att eventuella förändringar noggrant övervägs och så långt det är 
möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. Förslagsvis bör ändringar i 
indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 1. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa indikatorer för kultur- och fritidsnämnden 2016-2019 enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i indikatorer 
under perioden.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
  Reglementspärmen (skrivelse) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 4 
 
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2016 inklusive redovisning 
av internkontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016    Dnr 16/17   
 
Av årsredovisningens sammanfattning framgår att kultur- och fritidsnämndens 
budgetram år 2016 är 35 501 tkr. År 2016 redovisar nämnden ett negativt 
resultat på -779 tkr. Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett positivt 
resultat på 73 tkr. Både intäkter och kostnader har ökat och beror framför allt på 
det extra statsbidrag som Hallstahammars kommun fick år 2015 och som för-
delats ut år 2016. Föreningsbyrån fick 1 604 tkr och bidraget har finansierat 
ökat föreningsbidrag, nytt golv i Sporthallen samt extra bidrag till HARK. Inom 
föreningsbyrån blev intäkterna också högre till följd av ökad uthyrning av 
lokaler, konstgräs och ishall. Fritidsgårdarna har haft många besökare under 
året och för att kunna upprätthålla fullgod service har personalstyrkan utökats 
med timanställd personal. Det är även här som personalkostnaderna har ökat 
som mest. Personalkostnaderna i övrigt har totalt sett blivit lägre till följd av att 
personal har slutat, gått i pension och valt att arbeta deltid. Lokalhyran för 
Ungdomens hus var inte budgeterad för hösten 2016 och överskred därför 
budget. Inom allmän kulturverksamhet blev övriga kostnader lägre till följd av 
att man har haft projektmedel som finansierat delar av verksamheten samt att 
man har haft billigare verksamhet under året. Även i kulturhuset har övriga 
kostnader blivit lägre eftersom färre arrangemang har anordnats till följd av 
ombyggnationen av kulturhuset. Kostnaden för flytt av föreningar från Park-
skolan hamnar på hyran från år 2017 och ger därför ingen resultatpåverkan år 
2016. 
 
Bad och camping redovisar ett negativt resultat på -852 tkr. Skantzö camping 
har haft en bra sommar med många besökare. En större verksamhet har medfört 
ökade intäkter men också ökade kostnader. På Skantzöbadet har fortsatta sats-
ningar gjorts och under året har en plan för beachvolleyboll färdigställts. Perso-
nalkostnaderna blev högre på Skantzöbadet p g a en högre bemanning. På 
Vallmobadet ökade kostnaden för bl a städ, fjärrvärme och reparationer. Under 
året så pågick ett projekt att renovera pråmen Albert. De tilldelade medlen 
räckte inte och den överskridande kostnaden har därför belastat ansvaret 
båtarna.   
 
Kultur- och fritidsnämnden hade den 31 december 2016 28 personer anställda 
varav 17 kvinnor (61 %) och 11 män (39 %). Kvinnornas medelålder är 43,71 
år och männens 48,55 år. 61 % arbetar heltid. Av de kvinnliga arbetstagarna 
arbetar 53 % heltid och 47 % deltid. Av de manliga arbetstagarna arbetar 73 % 
heltid och 27 % deltid. Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med år 2014 och 
2015.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 2 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 2. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2016 inklusive redo-
visning av resultat av internkontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 3 
 
Internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2017    Dnr 17/17 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden för 
2017. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar 
på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedan-
stående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta 
med under 2017 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika 
kontrollområden som ska granskas.  
 
Punkter att granska 2017: 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser  
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Rutiner för brandskydd 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet e-post  

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 3. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnen för 2017 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
 Reglementspärm (skivelse) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 4 
 
Samverkan med länets kommuner kring gemensamt biblioteksdatasystem 
- samt finansiering härför    Dnr 13/17 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 februari 2017 bl a att ett av de 
gemensamma utvecklingsområdena i den regionala kulturplanen 2015-2018 är 
ökad bibliotekssamverkan. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten 
till bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera 
medborgare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemensamt bib-
lioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog, webbportal och lånekort. 
Biblioteksdatasystemet beräknas bli lägre än dagens kostnad 211 tkr/år genom 
en gemensam upphandling genomförs (i denna summa ingår idag katalogposter 
med 104 tkr/år). Merkostnad för Hallstahammars kommun är 22 500 kr/år för 
en gemensam webbplats. Denna merkostnad är densamma för alla övriga 
kommuner i länet förutom Västerås som beräknas få betala en beräknad kost-
nad om 60 tkr/år. Ett RFID-system har redan införts i huvudbiblioteket. Det 
återstår att implementera samma system i Kolbäcksfilialen. Denna engångs-
kostnad är beräknad till ca 100 tkr. Medlen för detta systeminförande är med-
tagen i den beräknade totalkostnaden för ombyggnationen av Kolbäcksfilialen 
under 2017. Sammantaget beräknas den årliga kostnaden för Hallstahammars 
kommun bli ca 230 000 kr/år vilket är en merkostand på ca 22 000 kronor. Till-
kommer gör engångskostnaden för införande av RFID-system i Kolbäcksfilia-
len med 100 000 kronor under 2017 samt investeringskostnad på 50 000 kronor 
för implementering, konvertering och utbildning under 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 4. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att samverka med länets övriga kommuner i ett gemensamt biblioteksdata-
system med webbplats och RFID-system.  
 
att huvudbiblioteket och biblioteksfilialen i Kolbäck ansluter sig till Libris, 
 
att merkostnaden för det kommungemensamma utvecklingsarbetet finansieras 
inom befintlig ram, samt 
 
att för införande av RFID-system i Kolbäcksfilialen ianspråkta 100 000 kronor 
av investeringsmedel för ”Kulturhuset” 2017. 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Region Västmanland 
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 5 
 
Verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland för år 2017    Dnr 152/16 
 
Arkiv Västmanland ansöker i skrivelse den 22 november 2016 om ekonomiskt 
stöd om 46 000 kronor för verksamhetsåret 2017. Från år 2005 betalar kultur- 
och fritidsnämnden årligen ut ett verksamhetsbidrag till Arkiv Västmanland.  
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 februari 2017 bl a att Arkiv 
Västmanland är en ideell verksamhetsorganisation som är länets samman-
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek-
torn såsom förenings- och företagsarkiv. Arkiv Västmanland bedriver en viktig 
verksamhet som fungerar som en resurs i arkivfrågor för såväl kommunala 
verksamheter som föreningar. För kommunens del är föreningsarkivet, som 
tidigare förvarades i kulturhusets källare, flyttad till Arkiv Västmanland nya 
depå i Arboga. Flytten av föreningsarkivet var nödvändig då samlingen riskera-
des att gå förlorad på grund av bl a brister i ventilation/klimat för långsiktig 
förvaring. Den nya depån i Arboga är toppmodern och erbjuder den bästa för-
varingsmiljön i landet. Tillgängligheten till samlingen löses genom att Arkiv 
Västmanland fraktar till kulturhuset det material som föreningar och forskare 
önskar studera. 
 
Under 2016 har Arkiv Västmanland bl a varit mycket behjälplig med att för-
medla viktig kunskap vid de olika dialogmöten med Bulten Sweden AB och 
Sandvik Heating Technologys ledning angående förvaring av för Hallstaham-
mars kommun så viktiga industrihistoriska arkivsamling som Sandvik Heating 
Technology äger och som inbegriper även betydelsefulla dokument kring Bul-
ten Sweden AB:s historia. Arkiv Västmanland är en viktig resurs för kommu-
nen dels vad gäller förvaringen av föreningsarkivet, dels vad gäller kunskap 
och kompetens kring övriga frågor som rör arkivering samt kunskapen om 
arkivsamlingarnas betydels för att stärka vår kommuns identitet. Avslutningsvis 
föreslås att Arkiv Västmanland beviljas bidrag för år 2017. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 5. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Arkiv Västmanland verksamhetsbidrag om 46 000 kronor för år 2017 
under förutsättning att kommunen även under 2017 erhåller stöd från Arkiv 
Västmanland i det pågående arbetet med arkivfrågorna. 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
 Arkiv Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 6 
 
Medverkan i projektet Ett kulturliv för alla konst 2017-2019    Dnr 151/16 
 
Region Västmanland inbjuder bl a Hallstahammars kommun att medverka i 
projektet ”Ett Kulturliv för alla konst”. När Regional Kulturplan 2015-2018 
togs fram fördes det dialoger med samtliga länets kommuner, representanter 
från civilsamhället och professionella kulturskapare. På dialogmötena fram-
kom gemensamma utvecklingsområden som har sin utgångspunkt i de natio-
nella och regionala målen. Under planperioden 2015-2018 kommer Region 
Västmanland bland annat prioritera konsten som utvecklingsområde. Arbetet 
kommer att ske i samverkan med kommunerna, civilsamhället och kultur-
skaparna. Region Västmanland utreder för närvarande möjligheten att utveckla 
arbetet med bildkonst i länet samt förmedling av bildkonst till västmanlän-
ningarna. Detta ska ske i samverkan med landstinget, kommunerna och andra 
aktörer i projektform. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 februari 2017 att projektet är 
inspirerat av Västmanlandsmusikens och Västmanlands Teaters modell ”Ett 
kulturliv för alla”. Konsten har precis som musiken och teatern sina unika för-
utsättningar. Under 2016 har det startat ett nätverk för konstansvariga i Väst-
manland för att få bättre kännedom om styrkor och drivkrafter inom konstom-
rådet i kommunerna. Kulturutveckling konst har även tillsammans med Konst-
främjandet Västmanland och regional kultursamordnare besökt kommunerna 
för att diskutera utvecklings- och samarbetsmöjligheter. Projektets syfte är att 
utveckla långsiktiga strukturer för arbetet med konsten i Västmanland och 
både förmedla konst och involvera invånare i länet. De övergripande projekt-
målen anger riktning och utvecklingsområden som omfattar hela projekttiden. 
För varje år kommer specifika mål att formuleras som är mätbara och tidsatta. 
Projektet kommer även att kvalitetssäkras med effektmål och löpande utvärde-
ringar. 
 
Projektets målsättning är: 

• Öka samverkan inom konstområdet mellan landstinget, kommunerna, 
civilsamhället, skola, fritid, näringsliv och kultur. 

• Konsten stärks som kulturform i Västmanland både utifrån lokala styr-
kor och gemensamma satsningar och drivkrafter. 

• Barn och unga är en prioriterad målgrupp som får ökad möjlighet att ta 
del av och skapa konst. 

• Arbetet med den offentliga konsten kommer att utvecklas. 
• Indirekt främjar projektet kreativa näringar tack vare att konstnärer har 

möjlighet till uppdrag inom regional kulturskola, andra pedagogiska 
uppdrag och uppdrag kring offentlig konst. 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 6 
 
Projektet finansieras under projektperioden 2017-2019: 

• 200 000 kr per år av Region Västmanland 
• 200 000 kr per år av kommunerna i Västmanland 
• 400 000 kr per år av Statens kulturråd 

 
Hallstahammars kommuns ekonomiska insats är 20 000 kronor per år under 
perioden 2017-2019. Insatsen är den samma för övriga kommuner i Västman-
land.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 6. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att medverka i projektet ”Ett kulturliv för alla konst” under perioden 2017-
2019 varvid kostnaden om 20 000 kronor per år under projektperioden tas ur 
kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
 Region Västmanland 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 7 
 
Detaljplan för Knektbacken II, nya bostäder och resecentrum - för 
yttrande   Dnr 1/17 
 
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Knektbacken II. 
Planförslaget som omfattar fastigheterna Knektbacken 3, Eldsboda 1:286 och 
Eldsboda 1:292, innebär bland annat att nya flerbostadshus av varierande höjd 
kan byggas inom området. Planförslaget skapar också ett nytt gång- och cykel-
stråk mellan Hallstahammars centrum och Hallstahammars station, samt gör det 
möjligt att skapa ett resecentrum med pendlarparkering i anslutning till tåget. 
Park- och naturmark sparas samtidigt inom området. 
 
Sammanfattningsvis omfattar planförslaget att:  
 
• ett nytt flerbostadsområde kan byggas inom området,  
• ett nytt gång- och cykelstråk kan anläggas mellan Hallstahammars centrum 
och Hallstahammars station,  
• ett resecentrum samt pendlarparkering kan anläggas vid Hallstahammars 
station, samt  
• att höjden Knektbacken bevaras som naturmark. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 februari 2017: ”Inom planom-
rådet finns tre sedan tidigare registrerade fornlämningar. Svedvi 132:1 som är 
ett gravfält på 60x40 med nio stensättningar, 40 meter öster om gravfältet ligger 
ytterligare en stensättning, Svedvi 133:1. Norr om denna, på andra sidan gång-
vägen, ligger också Svedvi 133:2 som är registrerad som en boplatslämning. 
Två nya fornlämningar hittades under förundersökningen. Ett mindre härdom-
råde hittades i sluttningen direkt nedanför gravfälltet Svedvi 132:1 och en 
ensamliggande härd hittades i områdets södra del. Ett mindre härdområde hitta-
des i sluttningen direkt nedanför gravfälltet Svedvi 132:1 och en ensamliggande 
härd hittades i områdets södra del. Den ensamliggande härden har via kol-14 
analys daterats till förromersk eller äldre romersk järnålder. Det härdområde 
som hittats i närheten av Svedvi 132:1 innehöll tre olika härdar, två av dessa 
har daterats med kol-14 analys till yngre bronsålder respektive vikingatid. I 
samband med exploateringen behöver detta härdområde ytterligare undersökas. 
Vidare undersökningar av härdområdet skulle kunna visa på om det rör sig om 
ett härdområde med lång kontinuitet eller ifall det rör sig om ett vikingatida 
härdområde som placerats på samma plats som en ensamliggande härd från 
bronsåldern. I framtida exploatering av Knektbacken anser förvaltningschefen 
att det är av stor betydelse att fornlämningsområdena bevaras i nuvarande plats 
så att dessa även framgent går att uppleva och därigenom vara synbara bevis på 
kommunens förhistoria. Exempelvis kan detta förhistoriska område ingå i de 
historiska guidningar som under sommartid genomförs i närområdet d.v.s. 
Skantzen och Sörkvarnsforsens naturreservat.”  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 
 

11  
 

 
 
 
Forts KFN § 7 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 7. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för Knektbacken II överlämna kultur- och 
fritidschefens skrivelse den 5 februari 2017. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Kommunstyrelsen 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 8 
 
Underskriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden     Dnr 19/17 
 
Med anledning av att Emil Berglund och Thomas Andersson slutat behöver 
vissa justeringar göras i nämndens underskriftsbemyndigande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 8. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 21 oktober 2015 § 52 anta nytt under-
skriftsbemyndigande för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 27 februari 
2017i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 9 
 
Bidrag till Finska körens 50-års jubileum samt framställning av körens 50-
åriga verksamhet i bokform    Dnr 6/17 
 
Finska kören anför i skrivelse den 1 oktober 2016 att kören grundades 1967. 
Under de gångna åren har kören aktivt deltagit vid evenemang som arrangerats 
av kommunen. De senaste 35 åren i nära samverkan med ABF-kören då 
körerna från första början haft samma konstnärliga ledare. Kören har beslutat 
att bevara körens 50-åriga verksamhet i bokform. Boken ska utges i samband 
med 50-årsjubileumskonsert under våren 2017. 
 
För att kunna finansiera jubileumårets evenemang och framställning av boken 
ansöker Finska kören om bidrag om 10 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 9 februari 2017 att finska 
körens ska beviljas bidrag om 5 000 kronor för framställning av körens 50-
åriga verksamhet i bokform. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 9. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Finska kören bidrag om 5 000 kronor för framställning av körens 
50-åriga verksamhet i bokform och att kostnaderna härför ianspråktas ur 
allmänkulturen budgetram. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Finska kören 
 Kultur- och fritidschefen 
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 10 
 
Ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m 
den 4 april 2017    Dnr  15/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 178 ny avgiftstaxa 
inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2016.  
 
Förslag till ny taxa föreligger. Förändringar i taxan föreslås endast i den del 
som avser Vallmobadet. Avgifterna för Skantzö Bad och camping är oför-
ändrade.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 10. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2016 § 178 fastställa ny 
avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m 
den 4 april 2017 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-22 
 

15  
 

  
 
 
KFN § 11 
 
Anhållan om medel ur planeringsreserven för höjt föreningsbidrag till 
Hallstahammars ridklubb under 2017     Dnr 18/17 
 
Kulturchefen anför i skrivelse den 1 februari 2017 att Hallstahammars ridklubb 
genomför under 2017 en om- och tillbyggnad av sin ridanläggning ute vid 
södra Nibble. Byggnationsarbetet omfattar bl a ett nytt ridskolestall för ca 30 
hästar med personalutrymmen, dusch/omklädningsrum, lektionssalar, förråd 
och sadelkammare. Upprustning av befintliga byggnader, ridhus och stall med 
foderutrymme och sjukstall samt gödselhantering, utemiljö med ridbanor och 
hagar. Ombyggnationskostnaderna beräknas uppgå till 30 miljoner kronor. 
Hallstahammars kommun har tecknat en överenskommelse med Hallsta rid-
klubb om ett borgensåtagande om 30 miljoner kronor. Förutsättning för kom-
munal borgen består bl av att Hallsta ridklubb årligen betalar av sina ränte- och 
amorteringsavier till sin långivare kring 2 mkr per år. För att ridklubben ska 
klara detta åtagande mot sin långivare behöver föreningsbidraget höjas från 
2017 med motsvarande medel. 
 
Då kultur- och fritidsnämnden i sin ram för 2017 inte inrymmer denna höjning 
av föreningsbidraget till Hallstahammars ridklubb föreslås att nämnden ska 
anhålla om att få ianspråkta 2 miljoner kronor ur planeringsreserven. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 11. 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 2 miljoner kronor ur planeringsreserven 
för höjt föreningsbidrag till Hallstahammars ridklubb under 2017. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 12 
 
Motion av Reinder Nispeling (L) angående ceremoni för nya svenska med-
borgare – för yttrande    Dnr 144/16  
 
Reinder Nispeling (L) anför i en motion: ”Från och med 1 april 2015 ska alla 
kommuner enligt lag ordna minst en gång per år en medborgarskapsceremoni 
för nya svenska medborgare som bor i kommunen för att högtidlighålla deras 
nya medborgarskap. Detta sker sedan flera år i andra kommuner i samband med 
nationaldagsfirandet. Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas 
innehåll men ett lokalt kulturellt inslag som inleder ceremonin skulle förstärka 
anknytningen till Hallstahammars kommun. Till en medborgarskapsceremoni 
ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i 
kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt med-
borgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan 
ceremoni. Medborgarskapet innebär för oss alla en viktig grund för demokrati 
och samhörighet. Att vara svensk medborgare är också ett ställningstagande för 
sin egen framtid och Sveriges utveckling. Medborgarceremonin är en välkomst-
ceremoni med budskapet att det svenska medborgarskapet är det viktigaste 
rättsliga förhållandet mellan medborgaren, staten och kommunen och som inne-
bär både friheter, rättigheter och skyldigheter. 
-/-/-/ 
Med hänvisning till ovanstående, föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
- Att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som behövs för att vi till 
kommande år (nationaldagen) skall kunna välkomna våra nya svenskar på ett 
högtidligt och värdigt sätt 
- Att inbjudan till medborgarceremonin skickas i anslutning till medborgar-
skapet. 
- Att relevant, även lokal, information lämnas i samband med inbjudan. 
- Att samtliga politiska partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin. 
- Att ett lokalt kulturellt inslag får inrama ceremonin. 
- Att Hallstahammars kommun första ceremonin erbjuds till samtliga med-
borgare i Hallstahammars kommun som blev svenska medborgare sedan året 
2000 och senare år. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 februari 2017. ”Sedan 2016 
anordnar kultur- och fritidsförvaltningen, efter beslut av kultur- och fritids-
nämnden, en årlig medborgarceremoni i samband med Tillsammansdagen som 
äger rum i Hallstahammars centrum. Till 2016 års evenemang bjöds nya med-
borgare sedan 2015 och 2016 in att i samband med Tillsammansdagen delta i 
en värdig medborgarceremoni. Inför evenemanget bjöds samtliga medborgare 
in via ett personligt brev. Ca 30 % av denna grupp av invånare hörsammade 
inbjudan med sin närvaro. Ceremonin ägde rum i maj månad på Tillsammans-
dagens stora scen där kommunfullmäktiges ordförande höll ett värdigt cere-
monital.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 12 
 
I motionen önskar Liberalerna att medborgarsceremonin ska erbjudas alla nya 
medborgare sedan år 2000. Att bjuda in alla kommuninvånare som mellan 
perioden 2000-2014 blev registrerade som svenska medborgare planerar för-
valtningen inte att genomföra eftersom: 
 

• intresset från dessa medborgare att vilja delta i en medborgarceremoni 
bedöms lågt. Detta antagande baseras på 2016 års erfarenheter då ca 30 
% av alla registrerade medborgare under 2015-2016 närvarade. 

• det inte finns krav utifrån lag att medborgarceremonierna även ska 
innefatta kommuninvånare som är registrerade under åren 2000-2014. 

• det organisatoriskt kräver stora administrativa resurser, vilket förvalt-
ningen i dagsläget inte har. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 12. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till motion. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synergårds (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i 
kultur- och fritischefens skrivelse den 5 februari 2017. 
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 13 
 
Motion av Marianne Avelin (C) gällande iordningställande av en aktivi-
tetspark och Hälsans stig i Kolbäck – för yttrande   Dnr 52/16 
 
Marianne Avelin (C) anför i en motion den 18 februari 2016: ”Medellivsläng-
den i vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som 
passerar både 70-80-90-årsstrecket. Det är viktigt att vi håller oss friska så 
länge som möjligt. Att den multisjuka delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva 
ett friskt liv på gamla dar är aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det 
någon form av träff varje dag. Det finns möjlighet att styrketräna på egen hand, 
det finns cirkelträning, studiecirklar och caféverksamhet. Hjärtpunkten är en 
mycket värdefull plats för dom äldre. Men det är ingenting som är så bra att det 
inte går att göra det bättre. En aktivitetspark utanför Hjärtpunkten och en 
Hälsans stig vore önskvärt även i Kolbäck. Det kommer en hel del nyinflyttade 
till vår kommun som behöver enklare jobb för att komma in i samhället eller 
många som har gått arbetslösa länge. Nog finns det arbetskraft. 
 
Centerpartiet yrkar  
Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och 
en Hälsans stig i Kolbäck.” 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 februari 2017 att man till-
sammans med tekniska förvaltningen samarbetar sedan våren 2016 kring ett 
projekt att iordningställa en aktivitetsyta i anslutning till Stationshuset. Denna 
aktivitetsyta ska det finna möjlighet att åka skateboard. Initiativtagare till denna 
idé är ungdomar från Kolbäck och den beräknas stå färdig sommaren 2017. Att 
placera och iordningställa en aktivitetspark i närheten av Hjärtpunkten är i 
dagsläget inte aktuellt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2017 § 13. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till motion. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synergårds (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
kultur- och fritidschefen den 10 februari 2017. 
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L). 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 14 
 
Planprogram för Hallstahammars centrum, för yttrande    Dnr 23/17 
 
Kommunstyrelsen har sänt förslag till planprogram för Hallstahammar centrum 
till bl a kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommun-
styrelsen tillhanda den 10 april 2017. 
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag som visar på Hallsta-
hammars centrums framtida utveckling, där ett helhetsperspektiv ges. Syftet är 
även att knyta ihop det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet och på så 
vis underlätta utvecklingen av centrum genom framtida detaljplaner. 
 
Under våren 2016 genomfördes flera dialogmöten med invånare i kommunen. 
Resultaten av dialogerna, tillsammans med kommunens ställningstaganden, 
ligger till grund för förslaget till planprogram för Hallstahammar centrum. 
 
5 mål för planprogrammet har tagits fram: 

• Möjliggöra fler bostäder i centrum. 
• Skapa attraktiva mötesplatser för kommuninvånarna. 
• Möjliggöra aktivitetsplatser. 
• Skapa livskraftiga miljöer för företagare och handlare. 
• Utreda en framtida kollektivtrafiklösning. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningens utlåtande över förslaget till planprogram fram-
går av skrivelse den 14 februari 2017. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska överlämna kultur- och fritidsförvalt-
ningens skrivelse den 14 februari 2017 som sitt yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över planprogram för Hallstahammars centrum överlämna 
kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 14 februari 2017. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 15 
 
Uppskov med hyra av Hallstaarena - Hallstahammars Hockeyklubb     
Dnr 11/17 
 
Kultur- och fritidsnämnden har vid flera tillfällen beslutat att, efter framställan 
från Hallstahammars Hockeyklubb, bevilja anstånd med att betala hyran för 
perioden januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 kronor. Vid senaste beslu-
tet den 26 oktober 2016 § 51 beviljades Hallstahammars Hockeyklubb anstånd 
att betala hyran till den 1 januari 2017 samt att under förutsättning av att 
hockeyklubben betalar ordinarie hyresavier, bevilja Hallstahammars Hockey-
klubb betala av hyresskulden om 51 260 kronor under perioden januari-maj 
2017 med ett belopp om 10 252 kronor per månad. 
 
Hallstahammars Hockeyklubb har nu aviserat att man även önskar få anstånd 
med att betala hyran för perioden november-december 2016 om sammanlagt 
59 912 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2017 § 14. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande. 
 
Kultur – och fritidsnämnden beslutar således  
 
att upphäva sitt beslut den 26 oktober 2016 § 51,  
 
att, under förutsättning av att kommunen bereds tillfälle att följa föreningens 
ekonomi, bevilja Hallstahammars Hockeyklubb anstånd att betala hyran för 
perioderna januari-mars 2016, november-december 2016 och januari-mars 
2017 t o m den 30 september 2017, om sammanlagt 181 332 kronor,  
 
att Hallstahammars Hockeyklubb kvartalsvis under 2017 skall till arbetsut-
skottet redovisa föreningens likviditet, samt 
 
att uppdra till förvaltningen att hitta en långsiktig lösning på klubbens obalans 
vilket skall redovisas för arbetsutskottet senast under augusti 2017. 
 
 
________ 
Exp till. Hallstahammars Hockeyklubb, c/o xxxxxxxxxx 
 Jan Fagerström 
 Kundcenter (kassan) 
 Kultur- och fritidschefen 
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 16 
 
Betänkandet en inkluderande på egen grund (SOU 2016:69) – för 
yttrande    Dnr 28/17 
 
Regeringen beslutade den 30 april 2015 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kultur-
skolan. Professor Monica Lindgren förordnades samma dag som särskild ut-
redare. Utredningen har antagit namnet Kulturskoleutredningen (Ku 2015:02). 
Regeringen beslutade den 2 juni 2016 om tilläggsdirektiv (dir. 2016:44) till ut-
redningen angående förlängd tid för uppdraget. Utredningen överlämnade i 
oktober 2016 sitt betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 
2016:69).  
 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter till Kultur-
departementet på den statliga utredningen – En inkluderande kulturskola på 
egen grund (SOU 2016:69). Remissvaret ska ha kommit in till Kulturdeparte-
mentet senast den 15 mars 2017. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens utlåtande över förslaget framgår av skrivelse 
den 22 februari 2017. Bl a anförs att kultur- och fritidsnämnden i Hallstaham-
mars kommun är i grunden positiv att en nationell strategi tas fram för att stärka 
landets musik- och kulturskolor. Kulturskolorna har en viktig roll att fylla både 
som samverkanspart för skolans vardagliga lärande och som möjliggörare av 
skilda kulturella aktiviteter på fritiden för våra barn och unga. Genom att 
exempelvis vara en vardaglig resurs och samverkanspart för lärare och elever i 
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan möjliggörs att alla barn och unga 
kan möta, uppleva och utöva kultur vilket också främjar högre måluppfyllelse i 
skolan enligt nationell och internationell forskning. Genom att vara en vardag-
lig samverkans part till skolan blir också de aktiviteter som kulturskolans 
erbjuder under den fria tiden mer kända. En nationell strategi bör därför inne-
hålla mål som även främjar och stöttar kulturskolan roll som vardaglig sam-
verkanspart i skolan. Den föreslagna kulturskolecentrumet anser kultur- och 
fritidsnämnden i Hallstahammars kommun i huvudsak ska arbeta för att sprida 
kunskap, forskning och beprövade erfarenheter nationellt kring hur kultur-
skolan kan arbeta och bedriva sin verksamhet för att bli en betydande sam-
verkanspart i skolan. Det finns idag många kulturskolor i landet som har ett 
långtgående samarbete med bl.a. skolan och kan genom sin erfarenhet ge väg-
ledning till beslutsfattare på olika nivåer hur kulturskoleverksamhet kan bedri-
vas för att möjliggöra så att alla barn och unga oavsett bakgrund och uppväxt-
miljö kan få tillgång till en inkluderande kulturskola.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämnden ska överlämna kultur- och fritidsförvalt-
ningens skrivelse den 22 februari 2017 som sitt yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 16 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över Betänkandet en inkluderande på egen grund (SOU 
2016:69) överlämna kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 22 februari 
2017. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kulturdepartementet (skrivelse) 
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 17 
 
Införande av fritidsbank i Hallstahammar    Dnr12/17 
 
På sittande sammanträde väcker Anita Westin Brodd (M) ett ärende om att 
Hallstahammars kommun ska införa en fritidsbank. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att Anita Westin Brods (M) ärende inte ska föran-
leda någon handläggning då förvaltningen redan har ett utredningsuppdrag av-
seende utlåning av sport- och idrottsprylar. 
 
Anita Westin Brodd (M) yrkar bifall till eget förslag, enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden 
med bifall till Thure Andersens (S) yrkande och avslag på Anita Westin 
Brodds (M) yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att utlåning av sport- och idrottsprylar redan är ett utredningsuppdrag till för-
valtningen varvid ärendet därför inte föranleder någon fortsatt handläggning. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 18 
 
Val till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening u p a   Dnr 14/17 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Sporthallen ekonomisk förening fr o m ordinarie förenings-
stämma 2017 t o m ordinarie föreningsstämma 2018 utse: 
 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Vivi Rönnberg (S)   Lennart Andersson (S) 
 
 
 
____ 
Exp till: Sporthallen ek förening,  
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 19 
 
Val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i Stiftelsen Trång-
fors smedja 2017    Dnr 14/17 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i Stiftelsen Trångfors smedja 2017 utse: 
 
Ledamot/Ordförande Ersättare  
 
Rolf Hahre (S) Lennart Andersson (S) 
 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (xxxxxxxxxx) 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 20 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-22 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-22 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2017-02-13, 2017-02-22 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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