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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-27 1  

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 13.00-16.30 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, Jan Fager-

ström § 22-27, fritidsledare Jenny Nordin § 21. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lennart Andersson (S)  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2017 klockan 16.00. 
 

Underskrifter  Paragrafer 21-34 
 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 § 21 - 34 
  

Sammanträdesdatum 2017-04-27 
  
Anslaget uppsättes 2017-05-03 Anslaget nedtages 2017-05-25 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 21 

 

Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr  

 

Sammanträdet inleds med studiebesök vid Pråmen Albert, Skantsjön. Därefter 

visas de nya lokalerna i Kulturhuset. 

 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.00 – 14.30. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Jenny Nordin, fritidsledare i Kolbäck informerar om arbete och dialogen med 

ungdomarna kring iordningställande av en aktivitetspark/skatepark i närheten 

av Stationshuset/fritidsgården i Kolbäck. 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om  

 

 Sommarguidesverksamheten vid Skantzenområdet i sommar  

 Avgiftsfri sommarlovsverksamhet  

 Fritidsgårdsverksamheten kommer att hålls öppet under sommaren, utom 

veckorna 28 och 29  

 

Ordföranden informerar att nämndens sammanträde den 17 maj kommer att 

inledas med ett studiebesök vid Hallsta Ridklubb klockan 13.00. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 22 

 

Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg Hem-

bygdsförening - för godkännande   Dnr 47/11 
 

Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Svedvi 

Berg Hembygdsförening avseende guidning av Kanalmuseet under perioden 

juni-augusti. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhets-

avtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2017. 

 

Svedi Berg Hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider och svara för det 

fulla arbetsgivaransvaret. De svarar också för bokning och visning av Kanal-

muséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 

100 000 kronor i ersättning.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 16.  

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 

Hembygdsförening t o m den 31 december 2017, enligt en till ärendet hörande 

bilaga.  

 

 

 
_______ 

Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 

  Enhetschef Jan Fagerström 

  Nämndkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 23 

 

Drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet - Svedvi-Berg Hembygds-

förening – för godkännande   Dnr 46/17 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanal-

muséet med Svedvi Berg Hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till 

gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för i 

kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 

december 2017.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 17. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg 

Hembygdsförening t o m den 31 december 2017, enligt en till ärendet hörande 

bilaga.  

 

 

 
_____ 

Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 

  Enhetschef Jan Fagerström 

  Nämndkansliet  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 24 

 

Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening – 

för godkännande   Dnr 45/17 

 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med 

Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten Frössvi 4:2 med till-

hörande byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även 

övre våningen av f d värdshuset på fastigheten Norrtunbo 1:1 samt f d Hant-

verksboden (nuvarande smedja) på nedre våningen och övre våningen av 

smedjebyggnaden på samma fastighet. Hyresupplåtelsen sker för att föreningen 

ska kunna bedriva museiverksamhet med tillhörande servering samt annan kul-

tur- och turisminriktad verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 

31 december 2017.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 18. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skant-

zenområet t o m den 31 december 2017, enligt en till ärendet hörande bilaga.  

 

 

 

_______ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 

  Enhetschef Jan Fagerström 

 Nämndkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 25 

 

Avtal om skötsel av Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för god-

kännande    Dnr 68/17 

 

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 2017. Enligt avtalet åtar sig föreningen att ombesörja 

skötseln av Kolbäcks Folkets Park med de begränsningar som framgår av av-

talet. 

 

Med anledning av att en ny servering har byggts som rymmer ca 100 personer 

har hyran höjts från 15 000 kronor per år till 25 000 kronor per år. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att utrusta serveringen med stolar och 

bord till en beräknad kostnad av 80 000–100 000 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 19. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 

enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 

_____ 
Exp till: Kolbäcks PRO 

  Enhetschef Jan Fagerström 

 Nämndkansliet  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 26 

 

Samarbetsavtal gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal, 

Lakeside AdvenTure - för godkännande    Dnr 69/17 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nu gällande samarbetsavtal med 

Lakeside AdvenTure gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal ska 

förlängas t o m den 31 december 2017. 

 

Syftet med samarbetet är att tillsammans utveckla kanotturismen på Ströms-

holms kanal med Skantzöbadet som kanotverksamhetens nav. Bl a ska båda 

parter verka för varandras försäljning genom att presentera/erbjuda den andras 

produkter på sina respektive hemsidor och i sociala medier. Gemensamma 

paket och erbjudande kommer att tas fram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 20. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar  

 

att godkänna samarbetsavtal med Lakeside AdvenTure gällande kanotuthyrning 

längs Strömsholms kanal, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Lakeside AdvenTure 

  Enhetschef Jan Fagerström 

 Nämndkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 27 

 

Avtal med Lakeside AdvenTure gällande städning och skötsel vid 

Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 70/17 

 

KFUM Freden har aviserart att man inte vill förlänga nu gällande avtal avseen-

de städning och skötsel vid Borgåsundsbadet. 

 

Lakeside AdvenTure har anmält intresse att sköta Borgåsundsbadet 2017. För-

slag till avtal har upprättats som avser perioden 15 maj – 30 augusti 2017. Före-

ningen erhåller 28 125 kronor i ersättning för arbetsinsatsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 21. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna avtal med Lakeside AdvenTure gällande städning och skötsel vid 

Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Lakeside AdvenTure 

  Enhetschef Jan Fagerström 

 Nämndkansliet  
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KFN § 28 

 

Detaljplan för kv Fasanen - för yttrande    Dnr 83/16 

 

Kultur- och fritidsnämnden har för granskning fått ett förslag till ny detaljplan 

för fastigheten Tuna 1:92 (Kv. Fasanen). Planförslaget har tidigare varit ute på 

samråd, varvid 10 stycken skriftliga synpunkter inkom. Revideringar har gjorts 

i planhandlingarna utifrån samrådsyttrandena, bland annat togs vissa 

egenskapsgränser bort och bestämmelser förtydligades.   

 

Syftet med planförslaget är att pröva markens lämplighet för en blandad bo-

stadsbebyggelse med anledning av kommunens brist på lägenheter och små-

hustomter. I detaljplanen ges även möjlighet till utbyggnad av förskolan Jan 

Pers Backe med tillhörande utemiljö norr om Bondegatan. Granskningstiden 

för planförslaget sträcker sig från 27 mars till 2 maj 2017.  

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 april 2017 bl a att i dag utgörs 

kvarteret Fasanen av fastigheterna Tuna 1:92 samt Värden 1. Den norra delen 

av planområdet, norr om Bondegatan finns en förskola, Jan Pers Backe. Norr 

om förskolan angränsar parkeringen mot Vallaregatan. Förutom mot norr om-

ges förskolan av grönytor med träd, buskar och en kulle, Jan Pers backe. Dessa 

vegeterade ytor ska till största del bevaras. Söder om Bondegatan har det tidi-

gare stått flerbostadshus, nu är området gräsbevuxet. Mellan Bondegatan och 

cykel-/gångbanan mellan Fasanvägen och Snevringevägen planeras ett småhus-

område. Väster om detta område ligger äldreboendet Lövåsen bakom en skogs-

dunge. Skogsdungen sluttar ner mot det planerade småhusområdet. Skogs-

dungen kommer att bevaras. Området söder om gång-/cykelbanan utgörs av 

grönyta, hårdgjorda ytor kring de verksamheter som har sina lokaler utmed 

Fasanvägen samt en väg och parkering västerut. Längst söder i planområdet 

finns flerbostadshus mot Trädgårdsgatan. 

 

Avslutningsvis anförs att man inte funnit något i underlaget som föranleder 

något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 22. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 

att uttala att man inget har att invända till förslaget till ny detaljplan för Kv. 

Fasanen Hallstahammar. 

 

 
_______ 

Exp till: Kultur- och fritidschefen 

 Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 29 

 

Långsiktig kommungemensam finansiell analys - medfinansiering härför 

Dnr 67/17 

 

Kommunstyrelsen har den 10 april 2017 § 62 beslutat att godkänna projektet 

långsiktig kommungemensam finansiell analys under 2017 om 250 000 kronor 

varav 125 000 kronor finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen. 

Vidare hemställs om medfinansiering om 125 000 kronor av projektet hos dels 

barn- och utbilningsnämnden om 40 000 kronor, dels socialnämnden 40 000 

kronor, dels tekniska nämnden 25 000 kronor och dels kultur- och fritidsnämn-

den 20 000 kronor. PWC bedriver sedan några år på konsultbasis analyser för 

ekonomisk långtidsprognos. (PWC som också är våra kommunrevisorers biträ-

den i den kommunala revisionen.) PWC har genomfört analysen i ett antal 

kommuner och bland annat via särskild skrift och vid exempelvis KomEK 2016 

genomfört seminarier. PWC har efter förfrågan från kommunen inkommit med 

en offert för att genomföra analysen i Hallstahammar. PWC vill ha 250 000 

kronor för arbetet. 

 

Uppdraget skall utmynna i en rapport i vilken det skall framgå: 

 Demografiskt betingade behov fram till ex vis 2026-2030 

 Investeringsbehov under motsvarande tid 

 Skatte och statsbidragsutveckling jämte effekter i utjämningssystemet 

 Prognos för resultat och övriga delposter i kommunens resultaträkning 

 Riskanalys, dvs utmaningar och möjligheter 

 

För att PWC skall kunna genomföra uppdraget måste kommunen bland annat 

beskriva nuläget, aktuell befolkningsprognos, underlag för pensioner, investe-

ringsbehov, exploateringsplaner och finansiella poster samt övrigt material som 

PWC bedömer att de behöver för att genomföra analysen. Det kommer att krä-

vas rejäla insatser från såväl tjänstemannasidan som från politiken för att ana-

lysen skall bli så bra som möjligt. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 23. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att för sin del medfinansiera projektet långsiktig kommungemensam finansiell 

analys med 20 000 kronor varvid kostnaden härför ryms inom befintlig bud-

getram. 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen  

 Kultur- och fritidschefen 

 Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 30 

 

Västerås översiktsplan – för yttrande    Dnr 30/17 

 

Västerås stad har under samrådstiden gett Hallstahammars kommun möjlighet 

att yttra sig över den reviderade översiktsplanen för Västerås stad. Kommunsty-

relsen har översänt planen till bl a kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

 

Kommunfullmäktige i Västerås tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens 

aktualitet. Den samlade bedömningen var att planen i sina huvuddrag är aktuell 

och kan tjäna som vägledning för det fortsatta samhällsbyggandet.  

 

För att möta den ökande befolkningstillväxten föreslås planeringsinriktningen 

vara 230 000 invånare 2050. Ett tillskott med 80 000 nya invånare motsvarar ca 

40 000 nya bostäder. Huvuddelen av tillkommande bebyggelse lokaliseras till 

Västerås tätort – staden. Det innebär att Västerås står inför ett omfattande stads-

byggande, där målet är alla ska ha en god bostad, att näringslivets utvecklings-

möjligheter ska stödjas och att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala håll-

barheten. 

 

De kommande tio åren beräknas Sveriges befolkning öka snabbare än någonsin 

tidigare. Ökningen sker till i huvudsak i storstadsregionerna. Enligt progno-

serna står storstockholm och resten av Mälardalen inför en ökning på närmare 

en miljon människor de kommande tjugofem åren. Utvecklingen förstärks av 

att nya pendlingsmönster kortar restiderna och ger möjlighet till daglig pend-

ling över större sträckor än förr. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 mars 2017 att man inte funnit 

något som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens upp-

dragsområde. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 24. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att uttala att man inte har något att invända till Västarås stads reviderade över-

siktsplan 2026-2050. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 31 

 

Namnsättning av ny gator vid Kv Fasanen- för yttrande    Dnr 32/17 

 

Ett nytt bostadsområde planläggs för småhus, radhus och mindre flerbostadshus 

vid Bondegatan och Fasanvägen. Området kallas Kvarteret Fasanen och kom-

mer inrymma två nya gator som nu behöver namnsättas. 

 

Kommunstyrelsen kommer under våren att skick ut detaljplanen för området 

för granskning för att sedan antas i sommar. Omkringliggande gator och vägar 

har fågelnamn vilket det även föreslås inom området. Planavdelningen föreslår 

fågelarterna Rosenfinkvägen och Sidensvansvägen då de föreslagna namnen 

passar bra in med omgivningsnamnen. Yttrande ska vara kommunstyrelsen till-

handa senas den 2 maj 2017. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 mars 2017 att föreslagna namn 

är utmärkta förslag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 25. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att man inte har något att erinra mot förslaget till namnsättning av två nya gator 

vid Kv Fasanen till Rosenfinkvägen och Sidensvansvägen.  

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschefen  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 32 

 

Förutsättningar för kultur- och fritidsnämndens mål och budget 2018-

2020   Dnr 26/17 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2017 § 19 att fastställa direktiv in-

för mål- och budgetarbetet 2018-2020. Av beslutet framgår att Hallstahammars 

kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål- och budgetprocessen. 

Nuvarande plan med ramtillskott för målgruppsförändringar, kompensation för 

löner, övriga prisindexeringar samt extra satsningar finns med i mål och budget 

2017-2019 som beslutades av kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 

196, det s k avstämningsbeslutet. Mål och budget för år 2018 är i princip fast-

ställd när det gäller förutsättningar och extra satsningar vilket framgår av ovan-

nämnda beslut av kommunfullmäktige. Det är angeläget att beslutet ligger fast 

för året 2018 eftersom förändringar starkt påverkar de kommande åren. I skri-

velsen framgår dels de direktiv som nämnderna har att förhålla sig till inför 

mål- och budgetarbetet 2018-2020, dels tidplan för målarbetet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat prioriteringar och konsekvenser 

inför mål och budget 2018-2020. Förvaltningen beskriver bland annat vilka 

prioriteringar som finns för åren 2018-2020.  

 

Totalt begär kultur- och fritidsnämnden ramutökning på 2 660 000 kronor för år 

2018, 1 680 000 kronor för år 2019 och 2 490 000 kronor för år 2020. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 26. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 
att inför mål och budget 2018-2020 prioritera i enlighet med en till ärende 

hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. 

 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Sigge Synnergård (L). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidschefen  

 Controller 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KFN § 33 

 

Avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m den 

4 april 2017  - återtagande av ärende  Dnr 15/17 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 februari 2017 § 10 att föreslå 

fullmäktige att fastställa ny taxa för turist, bad och campings verksamhetsområ-

den fr o m den 4 april 2017. Ändringarna i taxan avsåg endast den del som av-

ser Vallmobadet. Avgifterna för Skantzö Bad och camping är oförändrade.  

 

Förvaltningen meddelar att det framkommit uppgifter som gör att man behöver 

se över taxan ytterligare varför förslaget bör återtas innan beslut i fullmäktige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 april 2017 § 27. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 

 

att återta ärendet avseende förslag om ny taxa för turist, bad och campings 

verksamhetsområden. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 
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KFN § 34 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-27 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-27 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2017-04-19 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 

 

 

 


