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Plats och tid Eldsbodahuset, Hallstahammar, klockan 15.00 – 16.35 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Annika Lindholm (V), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Inga-Britt Helgesson (S)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Anna-Karin Folkesson (S), Anders Klinteroth (S), Mikael Zeidlitz 

(MP), Sigge Synnergård (L), Lorin Ismael (V), Zabhina Burlin (KD) ej § 2-3 , 
samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven- Olov Juvas, 
enhetschef Tomas Andersson och fritidsledare Anethe Karlsson § 1. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anita Westin Brodd (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2016 klockan 11.30                  
(S) 
Underskrifter  Paragrafer 1-3 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Annica Lindholm (V)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Anita Westin Brodd (M) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 1 -3 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-27 
  
Anslaget uppsättes 2016-02-01 Anslaget nedtages 2016-02-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 1 
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr  
 
Ungdomens hus verksamhet 
Enhetschef Tomas Andersson och fritidsledare Anethe Karlsson informerar om 
Ungdomens hus verksamhet. 
 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om  

• Bibliotekshuset ombyggnad 
• Ungdomscoaher 
• Skantzenområdet 
• Bio-kontrast kommer att visa film den 13 februari 2016 klockan 13.00 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 2 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar XXX- för yttrande    Dnr 183/15 
 
Tekniska nämnden har den 14 december 2015 översänt förslag till detaljplan 
för del av Hallstahammar, XXX till bl a kultur- och fritidsnämnden för ytt-
rande. Syftet är att pröva fastighetens lämplighet för kontor- och bostadsända-
mål med tillhörande parkeringsgarage. På fastigheten XXX ligger en större 
byggnad som är planlagd för industri- och kontorsverksamhet.   
 
Kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet under samrådstiden att senast den 1 
februari 2016 lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Kultur- och fritidchefen anför i skrivelse den 15 januari 2016 att man ingående 
studerat underlaget till ny detaljplan för Nirvana 9 och inte funnit något som 
föranleder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Annica Lindholm (V) yrkar att nämnden ska uttala att man inte har något att 
erinra mot förslaget.   
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Annica Lindholm (V) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan för del av 
Hallstahammar, XXX. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 3 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-27 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-27 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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