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Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-08-31 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf, ej § 65  
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S), ej § 65  
 Eva Wilhelmsson (C)  
 Bertil Bredin (M)   
 Inger Emterby Thuresson (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Owe Nilsson (S) § 65  
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Owe Nilsson (S), ej § 65, Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och 

fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström § 63-64, Rolf Hahre 
och Ari Vanhamäki, Sporthallen, § 63 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 september 2022 klockan 13.30. 
 
Underskrifter   § 63 - 70 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S) ej § 65   Jouni Ståhlhane (C) § 65 
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Claes Gustavsson (SD) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 63 - 70 
  
Sammanträdesdatum 2022-08-31 
  
Anslaget uppsättes 2022-09-02 Anslaget nedtages 22-09-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 63 
 
Information om Sporthallen ekonomisk förenings u p a verksamhet 
 
Representanter från Sporthallen Rolf Hahre och Ari Vanhamäki redogör för 
sporthallens verksamhet och vilka renoveringsbehov som man ser behövs i 
fastigheten framöver. 
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KFN § 64 
 
Information från förvaltningen    Dnr 13/22 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om följande: 
 

• Coachverksamheten har uppmärksammat utökad oro bland ungdomar 
under sommaren 

• Fritidsgårdsverksamheten har varit bra under sommaren  
• Campingen har varit välbesökt, badet har inte varit lika välbesökt 
• Skantzöbadet får behålla sin klassificering med 4 stjärnor 
• Vallmobadets renovering är försenad 

 
• Redovisning av föreningsbidrag och subventioner 2021 

Enhetschefen redogör för bidrag och subventioner som föreningar och 
organisationer med ungdomsverksamhet under år 2021 erhållit samt en 
förteckning som visar var föreningarna sina lokaler och anläggningar. 17 
% är bidrag för verksamheterna och 83 % bidrag för lokaler och 
subventioner.  
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KFN § 65 
 
Ansökan om investeringsstöd samt utökat årligt driftbidrag samt åter-
rapport om Sporthallens ekonomiska läge 2022 - Sporthallen ekonomisk 
förening upa     Dnr 128/20 
 
Jenny Hödefors (S) och Mikael Anderssons (S) anmäler jäv och lämnar sam-
manträdet. I Jenny Hödefors (S) ställe inträder Owe Nilsson (S). Jouni Ståhl-
hane (C) övertar ordförandeskapet. 
 
Sporthallen ekonomiska förening har den 14 juni 2022 inkommit med skrivelse 
angående deras nuvarande ekonomiska läge. I skrivelsen redogör de för att de 
under en tid haft svårt att få sin ekonomi i balans. En av de utmaningar som de 
särskilt lyfter fram är påverkan av de höga elpriserna, behov av omfattande 
underhåll av fastigheten (byte av pumpar, bassängmatta, simhallstak, ljus). 
Fastighetsåtgärderna beräknas kosta 1 miljon kronor vilket inte Sporthallens 
ekonomiska förening inte kan finansiera genom egen kassa. För att få bättre 
förutsättningar att klara de ekonomiska utmaningar som de i dagsläget har att 
hantera ansöker de hos kultur- och fritidsnämnden om dels ett investeringsstöd 
om 1 miljon kronor, dels ett utökat föreningsbidrag om 350 000 kronor samt att 
det totala föreningsbidraget årligen indexeras i likhet med kommunala verk-
samheter. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 augusti 2022 att det i 
nämndens nuvarande ram inte finns medel avsatta för att kunna möta sport-
hallens ekonomiska förenings ansökan om utökat ekonomiskt stöd. Dessutom 
vill förvaltningen förtydliga att ingen av de bidragsberättigade föreningarna i 
Hallstahammars kommun har i dagsläget ett årligt indexuppräknat förenings-
bidrag.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 24 augusti 2022 § 55 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämndens utan eget förslag. 
 
Jouni Ståhlhane (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-
ning. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jouni Ståhlhanes (C) 
yrkande 
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Härefter återinträder Mikael Andersson (S) och Jenny Hödefors (S). Jenny 
Hödefors (S) återtar ordförandeskapet.  
 
_______ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
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KFN § 66 
 
Samråd gällande förslag till program för ekologisk hållbarhet - för 
yttrande till kommunstyrelsen    Dnr 140/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till program för ekologisk hållbarhet. 
Senast den 5 september 2022 ska nämndens synpunkter ha inkommit till kom-
munstyrelsen. 
 
Programmets syfte är att vara vägledande för vårt systematiska arbete med att 
ständigt förbättra den ekologiska hållbarheten med utgångspunkt i strategi och 
ramverk för hållbar utveckling. Den övergripande målsättningen i programmet 
är att Hallstahammars kommun, som geografiskt område, är ekologiskt hållbar 
senast 2050. För att nå denna målsättning beskrivs bland annat översiktligt dels 
vad som gemensamt behöver ske i samhället samt dels vad Hallstahammars 
kommun som organisation behöver göra fram till 2030. Programmet är indelat i 
tre fokusområden som inramar områden som kommunen som organisation dels 
har rådighet över samt dels innebär stora utmaningar för att kunna nå ekologisk 
hållbarhet. Fokusområdena är Samhällsplanering, infrastruktur och bebyggelse, 
Värna och utveckla naturens värden samt Konsumtion och engagemang. 
 
Programmet föreslås vara styrande för Hallstahammars kommuns samtliga 
nämnden och styrelser, och vägledande för de olika parter som Hallstahammars 
kommun behöver samverka med i frågor som kommunen inte har direkt rådig-
het över. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2022 bland 
annat att förvaltningen har valt att reflektera över fokusområdet Konsumtion 
och engagemang eftersom detta fokusområde har störst bärighet och relevans 
utifrån nämndens uppdragsområde. I fokusområde Konsumtion och engage-
mang lyfts bl a problematiken fram kring det växande konsumtionstrycket som 
bidragit till att ökat klimathot och förstörd natur. En stor del av Sveriges kon-
sumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. Inriktningen 
för fokusområdet är att den offentliga och den privata konsumtionen i Hallsta-
hammar ska förändras, så att vårt ekologiska fotavtryck minskar till en hållbar 
och rättvis nivå till år 2050. Av förslaget framgår att man anser att förutsätt-
ningarna för en hållbar livsstil och hållbar konsumtion är goda att uppnå till år 
2050 då utbudet av varor och kemiska produkter bedöms vara ekologiskt håll-
bara och kommuninvånarna är medvetna konsumenter som tar miljöriktiga be-
slut. System för cirkulära materialflöden är en självklarhet där resurser återan-
vänds eller återvinns på ett effektivt sätt. Delningsekonomi för produkter är väl 
utvecklad och tillämpas allmänt i samhället. Näringslivet har tillsammans ut-
vecklat resurssnåla och effektiva affärsmodeller som bygger på cirkulära 
materialflöden. De areella näringarna såsom jord- och skogsbruk bidrar med 
hållbara lösningar för ett fungerande kretslopp. 
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Forts KFN § 66 
 
Till målbilden år 2030 står ett antal utvecklingsområden för samhället specifice-
rade. Ett av dessa är: Information, medvetenhet och beteendeförändringar som 
bidrar till att göra det lätt att leva hållbart. Till detta arbete kan nämnden med 
dess förvaltning bidra genom exempelvis att skapa olika samverkansaktiviteter 
med förvaltningar, företag, föreningar och andra organisationer. Syftet med 
aktiviteterna är bl.a. att de ska leda till realiseringen och förverkligandet av ett 
förändrat och långsiktigt hållbar livsstil till år 2050 hos kommuninvånare, före-
ningsliv, företag och organisationer verksamma i Hallstahammars kommun. 
Avslutningsvis föreslås att nämnden ställer sig positiv till förslaget till program 
för ekologisk hållbarhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2022 § 56. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man ställer sig positiv till förslaget till program för ekologisk håll-
barhet. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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KFN § 67 
 
Samråd för tematiskt tillägg till Västerås Översiktsplan, ÖP 2026 - Mark  
för nya verksamhetsområden, TÖP 73 - för yttrande till kommunstyrelsen   
Dnr 146/22  
  
Västerås stad har översänt förslag till tematiskt tillägg, ”Mark för nya verksam-
hetsområden, TÖP 73”, till Västerås översiktsplan 2026 på granskning till bland 
annat Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har översänt ärendet för 
yttrande till bland annat kultur- och fritidsnämnden. 
 Syftet med planen är:  
• Att visa på lokalisering av nya verksamhetsområden (var nya verksam- 
heter och företag kan etableras eller växa och möjliggöra nya arbetstill- 
fällen)  
• Att ge Västerås kommun ett juridiskt stöd för att göra det möjligt att  
köpa marken  
• Att det finns ett stöd i översiktsplan för att ta fram detaljplaner för nya  
verksamhetsområden i Västerås.  
  
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 augusti 2022 bland  
annat att i planförslaget pekas sex nya områden ut för etablering av verksam- 
heter och/eller industri. Västerås ambition är bl a att sjöar och vattendrag ska  
vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska ha goda  
livsförhållanden. I Västerås finns rika fornlämningsmiljöer och höga kultur- 
historiska värden. I arbetet med tillägget har stor hänsyn tagits till att undvika  
kulturhistoriskt känsliga miljöer. I flera av de utpekade områdens finns dock  
fornlämningar, och ett område (Irsta) bedöms påverka känsla kulturmiljövärden  
inom riksintresset Badelunda. I tillägget ges tydliga riktlinjer om att påverkan  
på kulturmiljön ska utredas vidare i kommande planering vilket ger goda förut- 
sättningar för att fortsatt planering kan ske utan att kulturmiljövärden gåt för- 
lorade. För att minimera den visuella påverkan som de nya verksamhetsom- 
rådena kan medföra ges även områdesspecifika riktlinjer kopplat till bevarandet,  
stärkande eller skapande av vegetationsridåer. Med anledning av de fornläm- 
ningsmiljöer som påverkas bedöms tilläggsförslaget sammantaget medföra en  
liten negativ påverkan på kulturmiljön i kommunen.  
  
Planförslaget bedöms inte påverka tillgången eller tillgängligheten till rekrea- 
tions- eller friluftsområden i någon större utsträckning.  I Västerås finns 12 om- 
råden som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap miljöbalken.  
Dessa är Svanå, Svartåns dalgång med Skultuna bruk, Digtuna-Östjädra, Tim- 
melsta-Skogsta, Tidö-Ryttne-Hornåsen, Fullerö, Västerås, Badelunda, Irsta,  
Lindö, Ängsö och Östanbro.  
  
Kultur- och fritidsförvaltningen har inte funnit något i underlaget som föran- 
leder något yttrande utifrån kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde.  
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Forts KFN § 67 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2022 § 57. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra i underlaget till tematiskt tillägg till  
Västerås översiktsplan, ÖP 2026.   
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-08-31 9 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 68 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) m fl gällande upprättande av styr-
dokument för att förebygga självmord – för yttrande till kommunstyrelsen      
Dnr 147/22  
  
Kommunstyrelsen har översänt motion från Jenny Landernäs, Håkan Freijd, 
Bertil Bredin, Torbjörn Estelli, Hans Strandlund, Philip Jandovsky samtliga (M) 
för yttrande. Motionen lyder ”Enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och 
Regioner saknar 233 kommuner i landet en konkret handlingsplan för att före-
bygga självmord. Tyvärr är Hallstahammar en av dem. I Västmanland är det  
endast Sala som har en plan. Västmanland tar i genomsnitt 53 personer om året  
sitt liv. Stor andel av dem har haft långvarig kontakt med både socialtjänst och  
psykiatri.  
  
Kommunens arbete inom detta område måste vara förebyggande, strukturerat  
och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt organisationen Suicide  
Zero handlar arbetet i ett kommunperspektiv om att hela kommunen behöver  
involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med  
fysisk planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och  
kultur- och fritidsverksamheter. I Hallstahammar ska man ha alla förutsätt- 
ningar att må bra. Hallstahammar ska inte vara en av de kommuner som saknar  
handlingsplan för förebyggande arbete kring suicid.  
  
Med anledning av ovanstående yrkar vi på   
Att Hallstahammars kommun tar fram en kommunövergripande handlingsplan  
kring det förebyggande arbetet med suicid med mätbara mål och konkreta åt- 
gärder  
Att riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen  
efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter”  
  
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 17 augusti 2022 bland  
annat att Hallstahammars kommun har sedan 2021 ett hållbarhetsråd som består  
av ledande politiker och tjänstemän från kommunen och representanter från  
räddningstjänst, polis, VafabMiljö och Hallstahem. Huvudmålsättningen för  
hållbarhetsrådet är arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling och  
Agenda 2030 vilket ska leda till att uppnå en socialt, miljömässigt och  
ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Som en del hållbarhetsrådet arbete torde  
också vara att ta fram ett förslag till handlingsplan för suicid prevention.  
Förvaltningen förslår därför nämnden som sitt yttrande på motionen från  
Moderaterna i Hallstahammar besluta att föreslå hållbarhetsrådet i sitt  
kommande arbetsprogram ta fram ett förslag på en kommunövergripande  
handlingsplan för suicid prevention innehållande mätbara mål och konkreta  
åtgärder.  
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Forts KFN § 68 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 augusti 2022 § 58. 
 
Bertil Bredin (M) yrkar bifall till motionen i dess helhet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden i 
enlighet med arbetsutskottets förslag och avslag på Bertil Bertil Bredins (M) 
yrkande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
  
att som sitt yttrande uttala att hållbarhetsrådet i sitt kommande arbetsprogram 
bör ta fram ett förslag på en kommunövergripande handlingsplan för suicid pre-
vention innehållande mätbara mål och konkreta åtgärder.   
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen 
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KFN § 69 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för kultur-och fritidsnämnden t o m den 
30 juni 2023      Dnr 158/22 
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kultur- och fritidsnämnden 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämn-
dens verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje person-
uppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Data-
skyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska 
ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förord-
ningen. Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av 
konsultstöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens 
kontaktperson externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen 
bedöms vara 20 %. Nämnden har tidigare beslutat att utse Erik Blandin från 
Xeeda för uppdraget t o m den 30 juni 2022. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att Erik Blandin utses till dataskyddsombud till och med den 30 
juni 2023. I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kom-
munledningsgruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att Erik Blandin, Xeeda AB ska utses till dataskydds-
ombud för de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för och för 
sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets uppdrag 
kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelningsnyckel som 
fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att till och med den 30 juni 2023 utse Erik Blandin, Xeeda AB till dataskydds-
ombud för de verksamheter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
_______ 
Exp: Erik Blandin 
 Integritetsskyddsmyndigheten  
 Controller 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KFN § 70 
 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-31 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-31 
-  
-   arbetsutskottets protokoll 2022-08-24. 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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