
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-13 1  

Plats och tid Kulturhuset, Hallstahammar, klockan 13.15-16.35 
 . Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Anna Karin Folkesson (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Brodd Westin (M)  
 Marianne Avelin (C)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Sigge Synnergård (L), Owe Nilsson (S), Carina Iwemyr sekreterare, 

kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga deltagare se § 70 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anita Brodd Westin (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 december 2017 klockan 12.00. 
 
Underskrifter  Paragrafer 69 - 84 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anita Brodd Westin (M) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 69 - 84 
  
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
  
Anslaget uppsättes 2017-12-18 Anslaget nedtages 2018-01-09  
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 69 
 
Information från förvaltningen/kultur- och fritidschefen    Dnr 148/17 
 
Kultur- och fritidschefen/förvaltningen  informerar om följande: 
 

• Julmarknaden vid Skantzen den 9 och 10 december 
• Kundundersökning som genomförts vid Vallmobadet 
• Redovisning av föreningar som fått integrationsmedel 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 70 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
 
§ 69, 73-76 - enhetschef Jan Fagerström 
§ 69 – kulturutvecklare Åsa Lundqvist 
§ 78 - enhethetschef Jenny Nordin  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-13 
 

4  
 

  
 
 
KFN § 71 
 
Bidrag till Stiftelsen Jazzens museum om ekonomiskt stöd för verksam-
hetsåret 2017    Dnr 165/17 
 
Stiftelsen Jazzens museum inkom den 26 oktober 2017 med en ansökan om 
bidrag om 32 000 kronor för stiftelsens verksamhet år 2017. Stiftelsen Jazzens 
museum har sedan 2005 erhållit ett bidrag om 32 000 kronor per år från 
Hallstahammars kommun. Önskan finns om att bidraget höjs. Bidraget är av-
sett att stödja museets unika verksamhet som idag består av dryg 36 000 före-
mål.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 27 november 2017 bland 
annat att verksamheten vid Jazzens Museum är positiv för kommunen och 
specifikt för Strömsholm i ett besöksnäringsperspektiv. Det är därför en viktig 
gest att kommunen visar intresse och bidrar till en fortsatt verksamhet vid 
Jazzens museum. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 57. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Jazzens museum bidrag till sin verksamhet 2017 om 
32 000 kronor och att kostnaderna härför ianspråktas av allmänkulturens bud-
getanslag, samt 
 
att bidraget betalas ut då sedvanliga handlingar inkommit enligt kultur- och fri-
tidsnämndens bidragsregler. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Stiftelsen Jazzens museum 
  Enhetschef allmänkulturen  
  Controller 
  Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 72 
 
Bidrag för att trycka boken Bergs socken under 1900-talet - Svedvi Berg 
Hembygdsförening    Dnr 161/17 
 
Svedvi Berg Hembygdsförening anhåller i skrivelse den 7 november 2017 om 
bidrag om 5 000 kronor för trycka boken ”Bergs socken under 1900-talet”. Man 
har för avsikt att trycka upp 100 exemplar av boken till en kostnad av 18 200 
kronor. 
 
Av skrivelsen framgår att sedan ett drygt ett år tillbaka har en gupp medlemmar 
från Bergs socken träffats och skrivit om sin hembygd. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 58. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja Svedvi Berg Hembygdsförening bidrag om 5 000 kronor för att 
trycka boken ”Bergs socken under 1900-talet” och att kostnaden härför 
ianspråktas av allmänkulturens budgetanslag. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 
  Kultur- och fritidschefen 
  Controller 
  Enhetschef allmänkulturen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 73 
 
Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 
Dansklubb    Dnr 174/17 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag driftavtal med Mälardalens Dansklubb. 
Danskubben ska ansvara för städning och bekosta kostnader för städmaterial 
samt lampor och rör. Föreningen ska vintertid skotta snö och sanda vid trappor 
och entré intill fastigheten. Det åligger föreningen att teckna ansvarsförsäkring 
för sin verksamhet och egendomsförsäkring för sin egendom. Föreningen sva-
rar för all uthyrning av fastigheten och uppbär samtliga intäkter. Kultur- och 
fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 31 decem-
ber 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 65. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens 
Dansklubb t o m den 31 december 2018, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Mälardalens Dansklubb 
 Enhetschef föreningsbyrån 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 74 
 
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1 
mars 2018    Dnr 173/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 177 ny avgiftstaxa för 
kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 december 2016. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden, för att under 2018 få en budget i balans, behöver för-
ändringar ske inom föreningsbyråns verksamhet vilket dels kommer att påverka 
taxor och avgifter. 
 
Förslag till ny taxa har därför tagits fram i vilken föreslås att hyran för 3-24 
timmar för Folkets Park i Kolbäck höjs från 3 000 kr/tillfället till 4 000 kr/ till-
fälle, samt att hyran för boulhallen i Parkskolan för vuxengrupper höjs från 120 
kr/tim till 150 kr/tim samt att externa föreningar/grupper får hyra boulhallen i 
Parkskolan för 200 kr/tim. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 66. 
 
Kommunfullmäktige föreslås beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2015 § 79 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 2018 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunfullmäktige  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 75 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1 
mars 2018    Dnr 177/17 
 
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 37. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden och för att nämnden ska kunna uppvisa en budget i 
balans för åren 2019 och 2020 behöver ett antal omprioritering genomföras 
inom nämndens olika verksamheter. En del av dessa förändringar är i regler för 
bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun.  
 
Förslag till nya regler har därför upprättats. Av förslaget framgår att i bilagan 
för lokalsubventioner har hyra per/kvm höjts för ungdomsföreningar från 150:-
/kvm till 170:-/kvm, för pensionärs- och handikappföreningar från 250:-/kvm 
till 270:-/kvm och för vuxenföreningar från 350:-/ kvm till 370:-/kvm. Vidare 
föreslå att timprist för vuxna i boulhallen ökar från 120:-/tim till 150:-/tim. Av 
förslaget framgår även att möjligheten för föreningar att söka medel från fria 
resursen utgår ur reglerna. Medlen för fri resurs (60 tkr) som bidragsberättigad 
ungdomsförening kan söka, önskar förvaltningsledningen kunna omdisponera 
för att täcka obalanser i budget för åren 2019 och 2020. Vissa redaktionella 
ändringar har även gjorts.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 67. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag avseende nämn-
dens rätt att omdisponera medlen för fri resurs för att täcka nämndens obalan-
ser. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Lennart Anderssons (S) yrkande dels arbetsutskottets förslag i övrigt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 april 2017 § 37 fastställa regler för 
bidrag till föreningar fr o m den 1 mars 2018, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
 
__________ 
Exp: Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 76 
 
Utökat lån för Hallsta Ridklubbs ridanläggning   Dnr 176/17 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förut-
sättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala 
borgen, att, utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda 
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- 
och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr, att 
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att kontinuerligt följa upp och göra av-
stämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och presta-
tionsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 2016, att bemyn-
diga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre avvikelser avseende 
byggnationen inom given ekonomisk ram, att kultur- och fritidsnämnden bereds 
insyn i föreningens ekonomi och särskild rapport skall skickas in kvartalsvis 
där det framgår att föreningen betalt sina ränte- och amorteringsavier till sin 
långivare (kring 2 Mkr per år), att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att 
teckna avtal med HARK i enlighet med skrivelse 14 september 2016, samt att 
bemyndiga kommunstyrelsen att hantera frågan om erforderlig säkerhet för den 
kommunal borgen. 
 
Därefter beslutade kommunstyrelsen den 5 december 2016 § 210 att avtalet 
mellan Hallstahammars kommun (kultur- och fritidsnämnden) och Hallsta Rid-
klubb innebär att tillräcklig säkerhet för kommunens borgen uppnås, samt att, 
hemställa hos Hallsta Ridklubb att senast under första kvartalet 2017 inteckna 
fastigheten med pantbrev motsvarande 30 miljoner kronor varmed pantbreven 
ska skrivas in hos Lantmäteriet i kommunens namn. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2017 § 61 att godkänna 
avtal angående kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad och drift av 
Hallsta Ridklubbs anläggning. 
 
Hallsta Ridklubb har nu inkommit med skrivelse där man konstaterar att man 
överskridit sin budget med 4 338 000 kronor för oförutsedda utgifter, fördy-
rade/överdrag av kostnader för delkomponenter. Föreningen ansöker om utökat 
borgenslån om 4 338 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 7 december 2017 för ärendet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 68. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att Hallsta Ridklubb erbjudas ett kommunalt lån om maximalt 4 500 000 kronor 
med en löptid om max 20 år och till en räntesats som motsvarar kommunens 
upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35 %, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 76 
 
att som säkerhet för lånet öronmärka ytterligare 250 tkr/år av föreningens 
bidrag (totalt avsätts därmed 2,25 Mkr för räntor och amortering av totalt 3,67 
Mkr), 
 
att den kommunala utlåningen (efter lagakraftvunnet beslut) hanteras som ett 
”kreditiv” och att klubben måste verifiera vilka räkningar man avser att betala 
och vid vilken tidpunkt varvid kommunen sedan matchar dessa betalningar 
genom utbetalning till föreningen,  
 
att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från 
och med januari 2018 rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumule-
rat för hela perioden,  
 
att kultur- och fritidsnämnden kvartalsvis skriftligen till kommunstyrelsen läm-
nar en ekonomisk uppföljning,  
 
att klubben tar in en oberoende granskare som går igenom hela byggprojektet, 
samt 
 
att den oberoende granskarens rapport tillställs kultur- och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunfullmäktige 
  Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 77 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 september 2018    Dnr 138/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 26 oktober 2017 § 111 ny avgiftstaxa inom 
bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 juli 2017.  
 
För att kultur- och fritidsnämndens ska kunna uppvisa en budget i balans för år 
2018 behöver ett antal omprioritering genomföras inom nämndens olika verk-
samheter. En del av dessa förändringar är taxor gällande för föreningslivet och 
Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. En av avgiftshöj-
ningarna är förändring i taxan gäller babysim. Det nya förslaget verkar kraftigt 
jämfört med nu gällande avgiften men är i själva verket marginell. Kommun-
fullmäktige har tidigare beslutat om förändring i Vallmobadets taxa vad gäller 
antalet gånger per simaktivitet, vilket har gällt från 1 september 2017. Ingen 
höjning av taxorna gjordes vid detta tillfälle. Detta innebar att alla gruppaktivi-
teter från 1 september 2017 ska genomföras vid 12 tillfällen. Denna förändring 
var nödvändig för att skapa bättre planeringsförutsättningar för verksamheten. 
Tidigare hade exempelvis babysim genomförts vid 8 tillfällen men höjdes då 
till 12 ggr men tillsamma pris som för 8 ggr.  
 
Förutom höjning av taxan för samaktiviteterna höjs entréavgifterna, 10-korten 
och hyran av Vallmobadet. Entré- och 10-kortsavgifterna för barn 0-6 år är 
oförändrade. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 69. 
 
Anna-Karin Folkesson (S) yrkar att förslaget ändras vad avser entréavgiften för 
dels vuxna från 50 till 45 kronor, dels 10-kroten för vuxna från 400 kronor till 
375 kronor och för pensionär från 350 kronor till 325 kronor. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till Anna-Karin Folkessons (S) ändringsyrkande och i övrigt bifall till 
arbetstutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att fr o m den 30 augusti 2018, i tillämpliga delar, upphäva sitt beslut den 26 
oktober 2017 § 111 avseende Vallmobadet och fr o m den 1 september 2018 
fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 77 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunfullmäktige 
   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 78 
 
Förändring inom fritidsgårdsverksamheten fr o m den 1 april 2018    
Dnr 175/17 
 
Kultur- och fritidschefen föreslår i skrivelse den 1 december 2017 att från 
och med 1 april 2018 ska fritidsgårdverksamheten vara öppen för ungdomar i 
åldern 13-17 år. Effekten av att sänka åldersgränsen från 20 år till 17 år skil-
jer sig mellan fritidsgårdarna i kommunen. Vidare anförs bl a att sedan 
många år tillbaka är målgruppen för kommunens fritidsgårdsverksamhet 
ungdomar i åldern 13-20 år. Verksamheten har kunnat konstatera sedan en tid 
tillbaka att det skett en generell attitydförändring bland äldre ungdomar som 
utövar makt och inflytande på ett negativt sätt gentemot de yngre inom fri-
tidsgårdsverksamheten. Positiva erfarenheter som flera fritidsgårdar erfarit 
när de sänkt åldersgränsen är att många av de yngre besökarna återvänder och 
ett ökat antal tjejer deltar i verksamheten. Andra erfarenheter är också att de 
undanträngningseffekter som uppstått på många fritidsgårdar de senaste åren 
har till stor del försvunnit i och med en sänkt åldersgräns. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret, ungt centrum och jobbcentrum har regel-
bunden öppen verksamhet i kulturhuset för att stötta bl a våra gymnasieung-
domar. Ett arbete som kommer att fördjupas genom den förändring som plane-
ras ske inom fritidsgårdsverksamheten. Utöver de finns också kommunens 
barn- och ungdomscoacher placerade i huset. Sammantaget så ger det bra för-
utsättning att på ett ännu bättre sätt kunna stötta och vägleda våra ungdomar 
till en bra och positiv framtid.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 december 2017 § 71. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att från och med 1 april 2018 ska kommunens fritidsgårdverksamhet vara 
öppen för ungdomar i åldern 13-17 år. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Enhethetschef föreningsgårdsverksamhet 
   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 79 
 
Detaljplan för Östra Nibble 6 – del av Hallstahammars Nibble 1:131 – för 
samråd    Dnr 183/17 
 
Kommunsstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Östra Nibble 6 till  
bland annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast den 29 januari 2018.  
 
Det råder bostadsbrist i kommunen. Behovet av nya lägenheter är stort och till-
gången på småhustomter är mycket begränsad. Kommunstyrelsen beslutade 
därför den 15 maj 2017  att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för del av Östra Nibble. Detaljplanens syfte är att pröva områdets 
lämplighet för bostadsbebyggelse med tillhörande gator och gång- och cykel-
vägar. Med en exploatering av planområdet sammanlänkas de södra och norra 
delarna av Östra Nibble och områdets helhet får ytterligare ett lyft. Detaljpla-
nen ska även reglera med bestämmelser för naturmark och parkmark. Området 
är utpekat som exploateringsområde i kommunens gällande översiktsplan från 
2011. 
 
Samrådshandling är ett förslag till ny detaljplan för del av Östra Nibble. Plan-
förslaget omfattar del av fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är 
marken i huvudsak planlagd för flerbostadsbebyggelse.  
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
Planförslaget innebär att:  

• Nya bostäder kan byggas på del av området  
• Ny anslutningsväg från Hästhovsvägen anläggs  
• Park- och naturmark blir detaljplanelagt  
• U-område för skydd av elledningar tillkommer  
• Del av detaljplan 47 från 1967 ersätts av denna plan (Dp. 221)  

 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommenterar planförslaget i skrivelse den 11 
december 2017 och anför avslutningsvis att man inte funnit något i underlaget 
som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdrags-
område. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämndes ska uttala att man inte har något att 
erinra mot förslaget. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 79 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Östra 
Nibble 6. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 80 
 
Detaljplan för detaljplan för Södra Näs Dp 157 – för samråd    Dnr 184/17 
 
Kommunsstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Södra Näs till bland 
annat kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommun-
styrelsen tillhanda senast den 29 januari 2018.  
 
Det råder bostadsbrist i kommunen och vi håller därför på att förbereda för 
byggnation av ett nytt bostadsområde i södra Näs enligt en gällande detaljplan 
från 1992. Detaljplanen togs fram för att möjliggöra nybyggnad av småhus. 
Nybyggnationen skulle samtidigt ge underlag till ombyggnation av vatten- och 
avloppsnätet i området. Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2017-06-22 
att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplanen för 
Södra Näs, Dp. 157. Syftet med ändringen av detaljplanen är att ta bort en yta 
som reserverats som kommunal lekplats och tillföra ytan till bostadsmarken. 
Syftet är också att ta bort delar av det utfartsförbud som lagts längs med 
Bergslagsvägen och istället anpassa planen efter befintliga förhållanden. Grän-
sen mellan bostadsmark och parkmark i söder justeras också något för att ge 
plats åt ett dagvattenmagasin.  
 
Samrådshandling är ett förslag till ändring av detaljplan för Södra Näs, Dp. 
157. Ändringarna berör delar av planområdet, medan övriga delar av detalj-
planen kvarstår i sin ursprungliga utformning. I samband med planändringen 
har hela plankartan även digitaliserats. Ändringen av detaljplanen handläggs 
med standardförfarande.  
 
Ändringen av planen innebär att:  

• Den yta som ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt  
• Befintliga utfarter från tomterna längs Bergslagsvägen kan behållas  
• De nya vatten- och avloppsledningarna i området skyddas  
• Det dagvattenmagasin som anlagts i områdets södra del inte ligger på 

tomtmark  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommenterar planförslaget i skrivelse den 11 
december 2017 och anför avslutningsvis att man inte funnit något i underlaget 
som föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdrags-
område. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämndes ska uttala att man inte har något att 
erinra mot förslaget. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KFN § 80 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Södra 
Näs. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 81 
 
Traktnamn för Kv. Fasanen - för yttrande    Dnr 187/17 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till traktnamn för kv Fasanen till kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. 
 
Detaljplanen för Kv. Fasanen vann laga kraft den 1 augusti 2017. Nu har arbe-
tet med exploateringen påbörjats vilket betyder att området kommer delas in i 
nya fastigheter. Lantmäteriet önskar nu ett nytt traktnamn för området vilket 
kommunen ska besluta om. Traktnamnet ligger sedan till grund för fastighets-
namnen. Detaljplanen döptes till Kv. Fasanen eftersom Fasanvägen sträcker sig 
genom området. Tekniska förvaltningen anser att traktnamnet för området ska 
heta Fasanen för att stämma överens med gällande detaljplan och omkring-
liggande väg. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anför i skrivelse den 11 december 2017 att trakt-
namnet bör stämma överens med antaget namn på detaljplanen för området och 
föreslår att namnet Fasanen antas som traktnamn för Kv. Fasanen. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att nämndes ska förorda att det nya området ska få 
traktnamnet Fasanen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att förorda att nya områden för detaljplanen Kv. Fasanen ska få traktnamnet 
Fasanen. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 82 
 
Samverkansgrupper inom kultur-och fritidsnämnden    Dnr 190/17 
 
Marianne Avelin (C) väcker vid sittande sammanträde frågan om att nämnden 
tillsätter samverkansgrupper som gör besök på olika arbetsplatser som finns 
inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande samverkansgrupper inom nämnden kommer att behandlas 
vid ett senare tillfälle. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 83 
 
Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2018    Dnr 189/17 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för kultur- och fritidsnämndens sammanträden 
under år 2018: den 24/1, 14/2, kl 14.00, 7/3, 28/3, 2/5, 23/5, 15/6 kl 10.00, 
29/8, 26/9, 24/10, 21/11 och den 12/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 15.00 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 84 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-13 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-13 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2017-12-07 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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