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Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-23 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 15.00-16.00 
. Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag 

Beslutande Thure Andersen (S), ordförande  
 Vivi Rönnberg (S)   
 Lennart Ahlström (S)  
 Lennart Andersson (S)   
 Annika Lindholm (V)  
 Anita Westin Brodd (M)  
 Marianne Avelin (C)  
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättarna Inga-Britt Helgesson (S), Lorin Ismael (V), Sigge Synnergård (L), 

samt Carina Iwemyr sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olov Juvas, 
övriga deltagare se § 49. 65 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Vivi Rönnberg (S)  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 november 2016 klockan 17.30. 
 
Underskrifter  Paragrafer 65-72 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Vivi Rönnberg (S) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden § 65-72 
  
Sammanträdesdatum 2016-11-23 
  
Anslaget uppsättes 2016-11-29 Anslaget nedtages 2016-12-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

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

  

 Utdragsbestyrkande 
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KF § 65 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 67-69 – enhetschef Jan Fagerström 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 66 
 
Information från kultur- och fritidschefen/förvaltningen    Dnr 9/16 
 
Kultur- och fritidschefen informerar från invigningen av Kulturhuset som ägde 
rum den 18 november 2016. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 67 
 
Ansökan om varumärkesregistrering – galleri med naturfotoinriktning    
Dnr 145/16 
 
Under vintern 2016, i samband med skapandet av Kulturhuset, beslutades att 
öppna upp ett galleri med naturfotoinriktning. Ett galleri med ambitionen att 
snabbt etablera sig som ett spetsgalleri inom naturfotokonst, men bilder från 
professionella fotografer av högsta klass. För att lycka med den ambitionen 
krävs en tydlig varumärkesplattform, och en sådan måste skyddas. Ett vanligt 
sätt att göra detta är genom en varumärkesregistrering hos Pant- och registre-
ringsverket, PRV, som bedömer om logotypen och namnet är unikt, inte in-
kräktar på andras varumärke, och om de godkänner ansökan ger skydd från 
andra att bedriva verksamhet under detta varumärke, eller med liknande logo-
typ. Då Naturfotografiskas till stor del marknadsförs via webb och sociala 
medier är det av största vikt att vi har ett immaterialrättsligt skyddsnät som 
hindrar andra aktörer att agera under vårt namn i nuvarande och framtida 
kanaler. 
 
För att uppnå önskad skyddseffekt måste en ansökan göras till PRV, innan 
själva varumärket offentliggörs. I ansökan anger vi att namnet ”Naturfotogra-
fiska” med tillhörande märke ska skyddas i PRV:s kategorier. 
 
Det är kommunstyrelsen som har att fatta beslut om kommunens heraldiska 
vapen och logotyper. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 47. 
 
Kultur- och fritidschefen informerar att vissa uppgifter har framkommit som 
gör att man eventuellt behöver komplettera ansökan. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar dels avslag på arbetsutskottets förslag, dels att ord-
föranden ska få i uppdrag att hemställa hos kommunstyrelsen att ansöka om 
varumärkesnamn för galleri med naturfotoinriktning i Kulturhuset. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till Annica Lindholms (V) yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således  
 
att uppdra åt ordföranden att hemställa hos kommunstyrelsen om ansökan om 
varumärkesnamn för galleri med naturfotoinriktning i Kulturhuset. 
 
 
_______ 
Exp till: Thure Andersen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 68 
 
Godkännande av driftavtal för Linneagården i Kolbäck – Mälardalens 
Dansklubb    Dnr 146/16 
 
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 2017 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 48. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna driftavtal för Linneagården i Kolbäck med Mälardalens 
Dansklubb t o m den 31 december 2017, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_____ 
Exp till: Mälardalens Dansklubb 
  Enhetschef Jan Fagerström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 69 
 
Kriterier för föreningar gällande ansökan av bidrag för integration av 
nyanlända    Dnr 147/12 
 
Kommunchefen anför i skrivelse att Riksdagen har i en extra ändringsbudget 
beslutat att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd 
för att hantera den rådande flyktingsituationen. De extra medlen är i huvudsak 
en konsekvens av de överenskommelser som gjordes mellan regeringen och 
allianspartierna i slutet av oktober 2015 med anledning av flyktingsituationen. 
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och 
nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna beaktats. För 
Hallstahammars del uppgår engångsbeloppet till 10,3 Mkr. Under 2016 finns 
därmed 9,5 mkr tillgängliga för de åtgärder som kommunfullmäktige beslutar. 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2016 § 69 att anslå 3 220 000 kronor 
till de i kommunchefens skrivelse upptagna projekt och ekonomiska medel här-
för anslås från det tillfälliga stadsbidraget för 2016. 
 
Ett av projekten som ska finansieras med det tillfälliga statsbidraget för 2016 är 
bidrag till föreningar som tar ett stort ansvar för integration av nyanlända inklu-
sive ensamkommande barn. 200 000 kronor har avsatts för ändamålet. Av full-
mäktiges beslut framgår att det statliga medlen ska gå till ”Ideella krafter som 
på olika sätt visat intresse för att hjälpa till med integration av nyanlända”.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2016 § 49 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till kriterier. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar att upprättat förslag till kriterier ska fastställas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således 
 
att fastställa kriterier för föreningar gällande ansökan av bidrag för integration 
av nyanlända, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Enhetschef Jan Fagerström 
 Kultur- och fritidschef 
 Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 70 
 
Godkännande av Autism- och Aspergerföreningen Hammaren som 
bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun     
Dnr 141/16 
 
Autism- och Aspergerföreningen Hammaren ansöker om at få bli godkänd som 
bidragsberättigad barn- och ungdomsförening. 
 
Autism- och Aspergerföreningen Hammaren bildades i september 2016. Före-
ningen har ansökt och blivit medlem i Autism- och Asperbergerförbundet. 
 
Föreningen har 58 medlemmar varav 16 stycken är mellan 6-20 år. 
 
Föreningens syfte och målsättning är bland annat att sprida kännedom och öka 
förståelsen för medlemmarnas funktionsnedsättning. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens föreslår att föreningen godkänns som bidrags-
berättigad barn- och ungdomsförening. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 november 2016 § 50. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna Autism- och Aspergerföreningen Hammaren som bidragsbe-
rättigad barn- och ungdomsförening. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Autism- och Aspergerföreningen Hammaren 
 Enhetschef Jan Fagerström 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 71 
 
Godkännande att projektstöd från år 2016 överförs till 2017    Dnr 153/16 
 
Förvaltningen har den 22 november 2016 sammanställt förteckning över 
projekt som fortsätter 2017. Projekt Barnverksamhet biblioteket, Gott värdskap 
i Hallstahammar, Kompisskola, Film barn och ungdom, Albert, Cykelbibliotek, 
samt Kulturskola fortsätter för 2017 och för dessa projekt överförs totalt 
893 503 kronor till år 2017. Ytterligare fakturor kan komma under november-
december 2016 och påverkar därmed det belopp som kan överföras. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar att projektstöd om högst 893 503 kronor får föras 
över till 2017. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således  
 
att projektstöd från år 2016 avseende Projekt Barnverksamhet biblioteket, Film 
barn och ungdom, Gott värdskap i Hallstahammar, Kompisskola samt Kultur-
skola om högst 893 503 kronor överförs till 2017. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidschefen 
 Controller 
  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KFN § 72 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-23 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-23 
 
-  arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av kultur- och fritidsnämnden. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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