
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-29 1  

Plats och tid Mekanikushuset, Skantzen, Hallstahammar, klockan 14.00-14.40 
.  
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S) ej § 22  
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S) ej § 22  
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin (C)  
 Inga-Britt Helgesson (S) § 22  
 Sigge Synnergård (L) § 22  
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S) ej § 22, Sigge Synnergård (L) ej § 22, 

Johanna Ridderström (KD). samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och 
fritidschef Sven-Olov Juvas.  

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Lennart Andersson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 maj 2016 klockan 09.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 19 - 28 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lennart Andersson (S) ej § 22  Inga-Britt Helgesson (S) § 22 

      

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 19-28 
  
Sammanträdesdatum 2016-04-29 
  
Anslaget uppsättes 2016-05-03 Anslaget nedtages 2016-05-25 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KFN § 19  
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om  
 

• Pågående ombyggnation av kulturhuset 
• Stängning av biblioteket under tiden 2 maj t o m den 12 juni 2016 
• Stängning av Vallmobadet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 20 
 
Uppskov med hyra av Hallstaarena - Hallstahammars Hockeyklubb     
Dnr 32/16 
 
Hallstahammars Hockeyklubb anhåller i skrivelse om uppskov om 51 620 kro-
nor för hyran av Hallstaaren under perioden januari-mars 2016. Uppskov öns-
kas till den 1 oktober 2016. Av skrivelsen framgår bl a att klubben hamnat i en 
ekonomisk situation som innebär att man inte klarat av att betala hyran. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Lennart Andersson (S) yrkar att klubben ska beviljas anstånd till den 1 oktober 
2016 med att betala hyran för perioden januari-mars 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lennarts Anderssons 
(S) yrkande 
 
att bevilja Hallstahammars Hockeyklubb anstånd med att betala hyran för 
perioden januari-mars 2016 om sammanlagt 51 260 kronor till den 1 oktober 
2016. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Hallstahammars Hockeyklubb 
  Kultur- och fritidschef 
  Enhetschef 
  Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 21 
 
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran) PL 214 - för 
yttrande    Dnr 6/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Kolbäcks cent-
rum (f d Myran) till bl a kultur- och fritidsnämnden för granskning. I samråds-
skedet beslutade kultur- och fritidsnämnden att meddela att man inte hade något 
att erinra mot förslaget. Inkomna synpunkter i samrådsskedet redovisas i sam-
rådsredogörelse. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxx, samt delar av xxx-
xxxxxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxx. Idag är marken i huvudsak 
planlagd för allmänt ändamål, samt en del som allmän plats i form av park/ 
plantering eller gata. En liten del är planlagd som samlingslokaler.  
 
Planförslaget innebär att:  
• en byggrätt för bostadsbebyggelse i flera våningar skapas med begränsningar 
gällande nockhöjd, utnyttjandegrad (bruttoarea), att källare inte får byggas och 
att pålgrundläggning med ihåliga pålar inte får ske,  
• ett nytt parkområde skapas,  
• en del av Strömsholmsåsen med naturlig karaktär bevaras,  
• gång- och cykelvägen längs Ringvägen kan breddas och att gatuträd i form av 
en trädrad kan planteras  
• infarten till Linneagården och f d Myrans parkering blir kommunal gata.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2016 § 12. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran) 
meddela att man inte har något att erinra mot förslaget. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Kultur- och fritidschef 
  Kommunstyrelsen 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 22 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar 
ekonomisk förening u p a – för yttrande    Dnr 61/16 
 
Vivi Rönnberg (S) och Lennart Andersson (S) anmäler jäv och lämnar sam-
manträdet. I deras ställe inträder Inga-Britt Helgesson (S) och Sigge Synner-
gård (L). Inga-Britt Helgesson (S) utses att justera paragrafen. 
 
Sporthallen i Hallstahammar har den 4 april 2016 tillsammans med årsredovis-
ning och resultat- och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie före-
ningsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 17.00 i Sporthallen. 
 
Av handlingarna framgår att föreningen redovisar ett negativt resultat. Kom-
munstyrelsens har därför remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 20 april 2016 § 14 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag  
 
Kultur- och fritidschefen har den 27 april 2016 upprättat förslag till yttrande 
över Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förenings stämmohandlingar. 
 
Thure Andersen (S) yrkar att kultur- och fritidschefen skrivelse ska utgöra 
nämndens yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Thure Andersens (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förenings 
stämmohandlingar överlämna kultur- och fritidschefen skrivelse den 27 april 
2016. 
 
Härefter återinträder Vivi Rönnberg (S) och Lennart Andersson (S). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 23 
 
Skötselavtal Kolbäcks Folkets Park, Kolbäcks PRO - för godkännande 
Dnr 50/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tecknat internhyresavtal med tekniska nämn-
den för Folkets Park i Kolbäck. 
 
Nu gällande avtal mellan kultur- och fritidsnämnen och Kolbäcks PRO gällan-
de skötselsel i Kolbäcks Folkets Park gäller t o m den 31 mars 2016. Enligt 
avtalet åtar sig föreningen att ombesörja skötseln av Kolbäcks Folkets Park 
med de begränsningar som framgår av avtalet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet förlängs t o m den 31 mars 
2017.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2016 § 15. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna skötselavtal med Kolbäcks PRO gällande Folkets Park i Kolbäck 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kolbäcks PRO 
 Enhetschef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 24 
 
Samarbetsavtal gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal, 
Lakeside Adventure - för godkännande    Dnr 37/16 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nu gällande samarbetsavtal med 
Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning längs Strömsholms kanal ska för-
längas t o m den 31 december 2016. 
 
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 20 april 2016 § 16. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 
längs Strömsholms kanal, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Lakeside Adventure 
 Enhetschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 25 
 
Avtal om guidning av Kanalmuséet - Skantzen - Svedvi-Berg Hembygds-
förening – för godkännande    Dnr 65/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 9 mars 2016 § 15 att inte teckna avtal 
med Svedvi Berg Hembygdsförening om guidning av Kanalmuséet, samt att 
förvaltningen övertar med början 2016 uppdraget för sommarguidernas verk-
samhet. 
 
Kultur- och fritidschefen anför nu i skrivelse den 19 april 2016 bl a att under 
de senaste veckorna har det framkommit ny information rörande innehållet för 
guideverksamheten. Information som inte var känt vid beslutstillfället och är 
av sådan väsentlig art att nämnden bör upphäva nu gällande beslut.  
 
Förslag till avtal om guidning har upprättats vari framgår att avtalet utgör ett 
komplement till gällande drift- och verksamhetsavtal mellan parterna och avser 
guidning av Kanalmuséet/Skantzenområdet under perioden 21/6 - 14/8. Guid-
ningen på kanalmuseet/Skantzenområdet omfattar sammanlagt fem personer 
där Svedi Berg hembygdsförening svarar för det fulla arbetsgivaransvaret för 
tre av dessa guider. För de övriga två har kultur- och fritidsförvaltningen det 
fulla arbetsgivaransvaret. Utöver att tillsätta dessa guider svarar de också för att 
utbilda samtliga 5 guider. De svarar också för bokning och visning av Kanal-
muséet med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen  
65 000 kronor i ersättning.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2016 § 17. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 9 mars 2016 § 15, samt 
 
att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2016, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 26 
 
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2016-2019 – för antagande 
Dnr 173/15 
 
Bibliotekslagen (2013:801) anger grunden för det allmänna biblioteksväsendet 
och dit räknas bland annat de kommunala folkbiblioteken och skolbiblioteken. 
Kommunerna ansvarar för folkbibliotek och vissa skolbibliotek och ska anta 
planer för biblioteksverksamheten. Det allmänna biblioteksväsendet består av 
all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av: folkbibliotek, 
skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, högskolebibliotek, och låne-
centraler övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Enligt skollagen 
(2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.  
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 25 november 2015 bland annat att Hallsta-
hammars biblioteket Hallstahammar samt filialen i Kolbäck ligger under nämn-
dens ansvarsområde. Biblioteksplanen ska vara ett politiskt styrdokument som 
ska tjäna som ett verktyg för politiker och tjänstemän i utvecklingsarbetet med 
biblioteksverksamheten under åren 2016-2019. Hallstahammars bibliotek ska 
vara en mötesplats där läsning och tillgången på litteratur främjas. Det ska även 
vara ett kunskaps- och kulturcentrum för invånarna där de ska ha tillgång till 
olika slags information samt kunna ta del av kulturella upplevelser. Vidare ska 
det vara en öppen arena som är tillgänglig för alla. Biblioteket har alltså flera 
funktioner att fylla. Bibliotekslagen ger folkbiblioteken i uppdrag att prioritera 
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska 
och nationella minoriteter. Folkbiblioteken ska även ägna särskild uppmärk-
samhet åt barn och ungdomar. Hallstahammars bibliotek samarbetar idag med 
både kommunala och offentliga verksamheter. Det är en förutsättning för att 
kunna erbjuda en så rik och varierande verksamhet som möjligt.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 december 2015 § 73 att återremit-
tera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 8 mars 2016 § 13 beslutat att uttala att 
man inte har något att erinra mot planen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2016 § 17. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att fastställa biblioteksplan 2016-2019 för Hallstahammars kommun i enlighet 
med en till ärendet tillhörande bilaga. 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Enhetschefen för biblioteket 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 27 
 
Öppethållande på Hallstahammars bibliotek fr o m 13 juni 2016, m m 
Dnr 60/16 
 
Enhetschefen för biblioteket föreslår i skrivelse den 14 april 2016 ändrade 
öppettider under våren och hösten på grund av renovering och ombyggnation 
av biblioteket/kulturhuset. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2016 § 18. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att huvudbiblioteket håller stängt under perioden 2 maj t o m den 12 juni 2016 
på grund av ombyggnation, 
 
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2015 § 71 fastställa följande 
ordinarie öppethållande för Hallstahammars bibliotek fr o m den 13 juni 2016: 
 
Måndag: 10.00 - 19.00 
Tisdag – Fredag: 10.00 - 17.00 
Lördag: 10.00 -13.00 (september-oktober 2016) 
 
Juni-augusti: 
Måndag: 12.00 -19.00 
Tisdag – Fredag: 10.00 - 17.00 
 
att huvudbiblioteket och Kolbäcksfilialen har stängt julafton, pingstafton, mid-
sommarafton, påskafton, nyårsafton och allmän helgdag,  
 
att huvudbiblioteket stänger klockan 15.00 dag före följande dagar; julafton, 
pingstafton, midsommarafton, nyårsafton och allmän helgdag, 
 
att Kolbäcksfilialen har stängt allmän helgdag och dag före allmän helgdag, 
samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidschefen att besluta om tillfälliga ändringar av 
öppethållande av mindre betydelse. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Enhetschefen för biblioteket 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 28 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-29 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2016-04-20 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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