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KFU § 24
Information från förvaltningen
Avdelningschef för Välfärd och service informerar om aktuellt arbete inom
förvaltningen med anledning av situationen i Ukraina. Vidare informeras om en
inbjudan från RF-SISU Västmanland till att träffa förtroendevalda vid ett
frukostmöte den 17 maj.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Kultur- och fritidsutskottet tackar för informationen.
______
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KFU § 25
Dnr. 2021/0139

Svar på uppdrag om bemanning av fritidsgården
Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 16 mars 2022, paragraf 16, att uppdra
till Välfärd och service att räkna på kostnaden för en fjärde heltidstjänst på
fritidsgården.
Välfärd och service meddelar att en heltidstjänst som avser uppdraget
fritidsledare beräknas till ungefär 500 000 kronor per år.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1.

Kultur- och fritidsutskottet tackar för informationen.

2.

Finansiering för en fjärde heltidstjänst avseende år 2023 och framåt
överlämnas till budgetberedningen för vidare hantering.

3.

Välfärd och service uppdras att till nästkommande sammanträde
presentera en lösning på bemanning av fritidsgården i närtid.
______

Skickas till:
Budgetberedningen
Välfärd och service
Akten
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KFU § 26
Dnr. 2022/0024

Inkluderande av kultur- och idrottsutbud till äldre och
personer med funktionsvariationer
Välfärd och service har inkommit med ett svar på det uppdrag som lämnades
av kultur- och fritidsutskottet den 20 april 2022, paragraf 10, gällande
inkluderande av kultur- och idrottsutbud till äldre och personer med
funktionsvariationer.
Välfärd och service uppdrogs att:
• Utreda behov av investering i storbildsskärmar, datorer/läsplattor och
internetuppkoppling till Fagersta kommuns särskilda boenden, inom såväl
äldreomsorgen, kommunpsykiatrin som LSS, för att de boende ska kunna
erbjudas webbsända lokala kultur- och idrottsevenemang i realtid.
• Utreda möjligheten för verksamheterna att erbjuda lokala webbsändningar
till alla äldre och funktionsvarierade i Fagersta som inte kan ta sig till arenan
för sitt intresse.
• Utreda eventuella kostnader som är anslutna till rätten att visa nämnda
evenemang inom kommunal verksamhet.
• Se över möjligheten att låna eller hyra ut dator/läsplatta med tillgång till
internet till de inom ovanstående målgrupper som inte har egna datorer.
• Se över möjligheten till någon form av ekonomisk ersättning till föreningar
för att rigga dessa sändningar samt även se över eventuella kostnader och
expediering av biljetter.
Välfärd och service har utrett möjligheterna att erbjuda webbsändningar av
lokalt idrottsutbud till äldre och funktionsvarierade i Fagersta. Inom Fagersta
kommuns särskilda boenden finns redan idag befintliga möjligheter att ta del av
TV- och webbutbud. Finns det önskemål eller särskilda behov av utökade
möjligheter så som ytterligare läsplattor och datorer, föreslår Välfärd och
service att varje enskilt boende uppdras hantera det inom ramen för sina
verksamheter.
Möjligheten att ta del av viss lokal idrott digitalt finns redan idag. Detta genom
att föreningars specialidrottsförbund sålt rättigheten att sända
representationslagets matcher till externa produktionsbolag. Välfärd och service
gör bedömningen att en upphandling av likvärdiga rättigheter, distribution och
produktion, inte är genomförbar i kommunal regi.
För att möjliggöra fler webbsända lokala kultur- och idrottsevenemang, föreslås
att Välfärd och service uppdras informera föreningslivet om önskemål och
behov i enlighet med skrivelsen.
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KFU § 26, fortsättning.
Vidare föreslås att såvida föreningslivet själv önskar medverka till produktion
av webbsändningar genom befintliga kanaler så som Facebook eller andra
digitala plattformar, medges möjligheter till detta. Utbudet synliggörs och
marknadsförs genom Fagersta kommuns evenemangskalender.
För att möjliggöra för föreningslivet att tillgängliggöra och utöka utbudet av
kultur- och idrottsevenemang digitalt, föreslår Välfärd och service ett nytt
projektbidrag.
Välfärd och service föreslår följande:
• Välfärd och service uppdras att särskilt informera föreningslivet avseende
önskemål och behov i enlighet med skrivelsen.
• Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår en projektbudget om
100 000 kronor för att möjliggöra för föreningslivet att investera i
nödvändig teknisk utrustning avsedd för ändamålet.
• Välfärd och service uppdras att hantera och distribuera projektmedlen till
föreningslivet.
• Välfärd och service uppdras att inkomma med en rapport om projektets
genomförande till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott efter tidigast
ett år, under förutsättning att beslut om införande fattats.
Kultur- och fritidsutskottets behandling
Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till Välfärd och service förslag.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1.

Välfärd och service uppdras att särskilt informera föreningslivet avseende
önskemål och behov i enlighet med skrivelsen.

2.

Välfärd och service uppdras att hantera och distribuera projektmedlen till
föreningslivet.

3.

Välfärd och service uppdras att inkomma med en rapport om projektets
genomförande till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott efter
tidigast ett år, under förutsättning att beslut om införande fattats.

Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om en projektbudget om 100 000 kronor för att
möjliggöra för föreningslivet att investera i nödvändig teknisk utrustning
avsedd för ändamålet.
______
Skickas till:
Välfärd och service
Akten
Utdragsbestyrkande
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KFU § 27
Dnr. 2021/0155

Fråga gällande fontänen på Brinelltorget
Välfärd och service har inkommit med en skrivelse gällande fontänen på
Brinelltorget.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 19 januari 2022, paragraf 4, att
uppdra till Välfärd och service att presentera kostnadsberäknade förslag till
utsmyckning på Brinelltorget som ersätter nuvarande fontän, samt att utreda
möjligheterna att placera fontänen utanför kommunhuset, inklusive kostnader
för detta.
Välfärd och service skriver att fontänen på Brinelltorget har diskuterats vad
gäller ljudmiljö under ett antal år. Ljudet uppstår av att vattenpelaren slår emot
locket på fontänen och i princip allt ljud uppstår av vatten som trycks upp i ett
stålrör, något som orsakar ljud/buller.
Den första bullermätningen utfördes 2016-08-25, när klagomål första gången
inkom på störande ljud från fontänen. Ett antal försök till att dämpa bullret har
skett efter den mätningen och den slutliga justeringen bestod av att sänka
trycket i fontänen.
Resultatet av mätningarna visade följande:
 Ekvivalent ljudnivå uppmättes till 56,4 dB(A) med fontänen i drift.
 Ekvivalent ljudnivå är 46,1 med fontänen avstängd (normal bakgrundsnivå).
En skillnad på ca 10 dB(A) i mätresultat med fontänen igång respektive
avstängd vilket innebär att bakgrundsnivån av buller på Brinelltorget kan
anses försumbar. Detta har konstaterats både vid mätningarna år 2016 och
2021.
 Det konstateras vidare att åtgärden att sänka trycket i fontänen har haft viss
effekt. Ljudnivån har sänkts med ca 2-3 dB(A).
 Krav är dock fortsatt att ljudnivån måste sänkas ytterligare ca 6 dB(A)
gällande drift, dagtid under vardagar. Vid drift, under dagtid helg måste
ljudnivån sänkas ca 11 dB(A).
Att genomföra ytterligare bullermätning ger enligt Välfärd och service med stor
sannolikhet inget annat utfall i ärendet. Att strypa vattenflödet ännu mer ger
negativa effekter på hur fontänen är tänkt att upplevas.
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KFU § 27, fortsättning.
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, arbetar med
centrumutveckling (FÖP) som tidigare beslutats av Fagersta kommun.
Västmannavägen är klar, nästa del i projektet är ombyggnad av Järntorget som
preliminärt planeras vara genomfört till hösten 2022. Därefter kommer
ombyggnad och utveckling av Brinelltorget att ske som etapp 3.
Projekteringsarbetet beräknas påbörjas våren 2022 och genomförandet vara
klart 2023. Ur den aspekten vore det önskvärt att utreda utemiljön med fontän
eller andra eventuella konstverk i samband med NVK:s projektering av
Brinelltorget och avvakta andra åtgärdsförslag för fontänen.
Välfärd och service föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avvakta med
föreslagna insatser i nuläget, för att tillsammans med NVK i projektering av
Brinelltorget under 2022 utreda lämpliga lösningar för utemiljön. I samverkan
med NVK få helhetsperspektivet utav utveckling av Brinelltorget och där
föreslagna förslag till ny utemiljö för fontän eller kulturella förslag tas med i
projektering utav centrumutvecklingen etapp 3 Brinelltorget.
Kultur- och fritidsutskottets behandling
Marino Wallsten (S) yrkar att NVK uppdras att ta fram förslag till
ljuddämpande anpassningar av fontänen på Brinelltorget i linje med
projektering av centrumutvecklingen etapp 3. Anpassningar av fontänen ska
dock kunna ske omgående, med planering som inte kräver ytterligare
upprivning av yta kring fontänen i samband med framtida arbeten på
Brinelltorget.
Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till Marino Wallstens förslag.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att ta fram förslag till
ljuddämpande anpassningar av fontänen på Brinelltorget i linje med
projektering av centrumutvecklingen etapp 3.
______

Skickas till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Välfärd och service
Akten
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KFU § 28
Dnr. 2022/0043

Ny bidragsberättigad förening – Bruket BK
Föreningen Bruket BK har inkommit med ansökan om att bli bidragsberättigad
i Fagersta kommun.
Bruket BK är en förening som ämnar bedriva fotbollsverksamhet. Föreningens
fokus är att erbjuda verksamhet för de personer som vill idrotta utan krav på
prestation. Att ha kul och röra på sig är prioriterat.
Kultur- och fritidsenheten har granskat ansökan med tillhörande
dokumentation och funnit att föreningen uppfyller de krav som efterfrågas för
att kunna beviljas som bidragsberättigad förening.
Välfärd och service föreslår att föreningen beviljas som bidragsberättigade
förening i Fagersta kommun.
Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreningen Bruket BK beviljas som bidragsberättigad förening i Fagersta
kommun.
______

Skickas till:
Bruket BK
Välfärd och service
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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KFU § 29
Dnr. 2022/0068

Ny bidragsberättigad förening – Fagersta MK
Föreningen Fagersta MK har inkommit med ansökan om att bli
bidragsberättigad i Fagersta kommun.
Fagersta MK är en förening bildad 1946 med ändamål att samla motorsportens
främjande intresserade motorförare och att fostra medlemmarna till
ansvarskännande och dugliga motorförare.
Kultur- och fritidsenheten har granskat ansökan med tillhörande
dokumentation och funnit att föreningen uppfyller de krav som efterfrågas för
att kunna beviljas som bidragsberättigad förening.
Välfärd och service föreslår att föreningen beviljas som bidragsberättigade
förening i Fagersta kommun.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Föreningen Fagersta MK beviljas som bidragsberättigad förening i Fagersta
kommun.
______

Skickas till:
Fagersta MK
Välfärd och service
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning
Akten
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KFU § 30
Dnr. 2021/0198

Svar på uppdrag om bemanning av Café Koltrasten
Välfärd och service har inkommit med ett svar på det uppdrag som lämnades
av kommunstyrelsen den 8 mars 202, paragraf 53, gällande att se över och
presentera förslag på bemanning av Café Koltrasten i syfte att kunna hålla
öppet vardagar såväl som helger.
Välfärd och service har tidigare inkommit med en skrivelse gällande
öppettiderna för Café Koltrasten. Kostservice driver sedan ett antal år tillbaka
Café Koltrasten med syftet att servera fika och luncher till boende vid
Koltrastens servicehus och externa besökare. På caféet arbetar deltagare från
arbetsmarknadscentrum och daglig verksamhet. Dessa medarbetare har behov
av daglig handledning vilket kostservice personal inte kan tillgodose under
helger och helgdagar, då denna tjänstgör måndag till fredag.
Välfärd och service skriver att om Café Koltrasten fortsättningsvis ska vara
öppet 365 dagar om året behöver kostservice anställa ytterligare en medarbetare
för att tillgodose behovet av daglig handledning då samordnaren tjänstgör
måndag-fredag. Välfärd och service föreslår att kostservice rekryterar en
medarbetare vilket genererar en total kostnad om cirka 450 000 kronor per år
för att skapa förutsättningar för att Café Koltrasten fortsatt kan vara öppet
helger och helgdagar.
Kultur- och fritidsutskottets behandling
Shiro Biranvand (V) yrkar bifall till Välfärd och service förslag.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
Välfärd och service uppdras att undersöka möjligheterna till statlig
medfinansiering.
Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kostservice rekryterar en medarbetare vilket genererar en total kostnad om
cirka 450 000 kronor per år för att skapa förutsättningar för att Café Koltrasten
fortsatt kan vara öppet helger och helgdagar.
______
Skickas till:
Välfärd och service
Akten
Utdragsbestyrkande
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KFU § 31
Dnr. 2022/0023

Arbetsmarknadsinsats för unga med entreprenörsinriktning
Välfärd och service har inkommit med en skrivelse gällande
arbetsmarknadsinsats för unga med entreprenörsinriktning.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 9 februari 2022, paragraf 9, att
uppdra till Välfärd och service och Stöd och styrning att initiera samtal och ta
fram en plan på uppstart av sportcafét i Fagerstahallen som en
arbetsmarknadsinsats för unga med entreprenörsinriktning. Välfärd och service
uppdrogs också att ta fram ett konkret förslag på hur insatsen ska genomföras.
I förslaget ska ingå förslag på organisation och struktur, drift och
samverkansparter samt finansiering.
En arbetsgrupp har skapats bestående av personal vid sporthallen,
föreningsutvecklare, kostchef, chef för arbetsmarknadsenheten och social
hållbarhetsstrateg. Gruppen har träffats regelbundet och tagit fram förslag på
plan för ovanstående uppdrag. Arbetet har bestått i att se över berörda
verksamheter, inventera arbetsuppgifter, undersöka innehåll och riktning,
målgrupp samt hur basverksamheten i sportcafét kan byggas på med andra
verksamheter som skapar pluseffekter. Gruppen har även arbetat med att
verksamheten ska vara långsiktig, hållbar resursmässigt och landa i en struktur
som skapar samverkan, mervärde och trygghet.
Fagerstahallen står under ett omfattande reparationsarbete som inte beräknas
vara klart innan sommaren. Detta gör att den samlade bedömningen är att delar
av arbetet med sportcafét behöver skjutas på framtiden. Platsen för sportcafét i
Fagerstahallen och hela Fagerstahallen behöver bli klart från renovering och
hitta en gemensam struktur och organisation för samverkan innan etablering av
sportcafét enligt föreslagen form kan genomföras. Däremot så kan arbetet med
att göra riktade arbetsmarknadsinsatser för unga med entreprenörsprägel
påbörjas redan nu och sommaren kan användas till uppstart och test av olika
upplägg och insatser. Dialog förs med Brinellskolan utifrån elevers behov.
Kommunens inköpta cafécyklar skall bland annat användas i detta.
Välfärd och service föreslår att Fagerstahallen driver sportcafét med befintliga
resurser denna sommar. Koltrasten etableras som utgångspunkt för
arbetsmarknadsinsatser för unga och under sommaren så bedrivs en
testverksamhet. Inga utökade medel söks för detta utan medel från
Tillväxtverket och eventuella medel från staten används för ändamålet.
Rapport lämnas under tidig höst med planering framåt och erfarenheter utav
sommarens arbete med fokus unga 2022.
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KFU § 31, fortsättning.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1.

Fagerstahallen driver sportcafét med befintliga resurser denna sommar.

2.

Koltrasten etableras som utgångspunkt för arbetsmarknadsinsatser för
unga och under sommaren bedrivs en testverksamhet.

3.

Inga utökade medel söks för detta utan medel från Tillväxtverket och
eventuella medel från staten används för ändamålet.

4.

Rapport lämnas under tidig höst med planering framåt och erfarenheter
utav sommarens arbete med fokus unga 2022.
______

Skickas till:
Välfärd och service
Akten

Utdragsbestyrkande
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KFU § 32
Dnr. 2021/0187

Behovsframställan från Västanfors tennisklubb
Välfärd och service har inkommit med en skrivelse gällande behovsframställan
från Västanfors tennisklubb.
Västanfors tennisklubb har inkommit med en behovsframställan om
renovering av tennisbanor i Västanfors. Banorna är i behov av omläggning då
den underliggande grusbädden trycks ut genom den röda slitytan. Detta
resulterar i en sämre bana och ett större underhållsarbete.
Fagersta kommun erbjuds idag totalt två grusbanor belägna i Västanfors vid
Solliden. Föreningen redogör för en positiv trend där fler barn och ungdomar
vill spela tennis och detta bekräftas också genom föreningens medlemsantal,
som ökat under de senaste åren. Tennisbanorna renoverades år 1991 och
kostnaderna finansierades då genom föreningen. Enheten för kultur- och fritid
har undersökt de bidragsorganisationer som finns externt för föreningslivet och
kommit fram till att det inte är möjligt att ansöka om externa medel för detta
ändamål. Föreningen lämnade i samband med detta tre åtgärdsförslag.
Kultur- och fritidsutskottet beslutade den 19 januari 2022, paragraf 6, att
uppdra till Välfärd och service att föra vidare dialog med Västanfors
tennisklubb och återkomma med förlag på vidare hantering.
Enheten för kultur- och fritid har fört dialog med Västanfors tennisklubb kring
möjliga förslag till vidare hantering. Enligt Västanfors tennisklubb är det
framskrivna behovet en fråga om framtida möjligheter till tennisspelande i
Fagersta kommun eller inte. I befintligt skick kräver anläggningen åtskillig ideell
arbetskraft årligen för att kunna erbjuda spelbara tennisbanor. Inom en snar
framtid räcker inte det arbetet till och tennisbanorna blir ospelbara.
Västanfors tennisklubb har själv inga möjligheter att svara för de omfattande
kostnader som en omläggning av tennisbanorna kräver. Som tidigare redogjorts
för, finns i dagsläget inga möjligheter till externa bidrag för den beskrivna
åtgärden.
Västanfors tennisklubb önskar ett bidrag i form av ett investeringsstöd om 50%
av totalkostnaden för omläggning av två tennisbanor. Västanfors tennisklubb
önskar ett kommunalt föreningslån för resterande 50% av totalkostnaden.
Detta förutsatt att villkoren för lånet anses rimliga utifrån föreningens
ekonomiska förutsättningar. Västanfors tennisklubb saknar idag tillräcklig
omsättning för möjliggörande av föreningslån med rimlig amorteringstakt för
hela investeringen.
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KFU § 32, fortsättning.
I motprestation föreslår Västanfors tennisklubb erbjuda kommunens
kommunala skolor möjligheten att kostnadsfritt boka tennisanläggningen för
idrottslektioner under dagtid.
Välfärd och service föreslår att Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
uppdras att säkerställa åtgärdsbehovet och att kostnadsberäkna omläggningen
av de två tennisbanorna.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund uppdras att utreda
åtgärdsbehovet och kostnadsberäkna omläggningen av de två
tennisbanorna och rapportera till kultur- och fritidsutskottet.

2.

Svar lämnas senast den 7 juni inför kultur- och fritidsutskottets
sammanträde den 15 juni 2022.
______

Skickas till:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Välfärd och service, för kännedom
Västanfors tennisklubb, för kännedom
Akten
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KFU § 33
Dnr. 2022/0018

Fråga om konstgräs på Onsjövallen
Välfärd och service har inkommit med ett svar på det uppdrag som lämnades
av kultur- och fritidsutskottet den 9 februari 2022, paragraf 8, gällande en fråga
om konstgräs på Onsjövallen.
På Onsjövallen finns idag tre fotbollsplaner i naturgräs: två planer i 11mannastorlek och en plan i 7-mannastorlek. Under säsongen 2021 hade
Fagersta Södra IK, FSIK, 1 seniorlag, 13 barn- och ungdomslag och 1
parafotbollslag. Föreningen vill kunna erbjuda sina lag fler och bättre
träningsmöjligheter, och även minska belastningen på nuvarande fotbollsplaner.
Planen är att ansöka om finansieringsstöd hos RF-SISU. Det finns också andra
stöd och bidrag som går att söka, bland annat Allmänna Arvsfonden. FSIK
kommer även behöva gå in med eget kapital och troligtvis även behöva ansöka
om banklån. Utöver plankostnaden behövs också resurser i form av
vaktmästeri och maskiner för att underhålla konstgräsplanen. Föreningen frågar
därför om det går att få stöd av Fagersta kommun vid en eventuell planläggning
av konstgräs. Stödet skulle exempelvis kunna bestå av utlåning av maskiner och
personal för vaktmästeri. Föreningen frågar även om det är möjligt att få ett
förhandsbesked om vilket stöd som kan ges innan man går vidare i processen.
Utifrån debatten som sker på EU-nivå om konstgräsplanernas fyllnadsmaterial
och ett eventuellt förbud mot gummigranulatet är föreningen intresserad av att
veta om Fagersta kommun har rekommendationer och riktlinjer kring detta.
Välfärd och service skriver att FSIK tillsammans med föreningen Västanfors
FK är hyresgäst vid Fagerlidens konstgräsplan från första mars varje år till dess
att anläggningen vid Onsjövallen kan tas i bruk, vilket under ett normalår sker i
maj månad. Under sommarperioden hyr föreningen Fagerlidens konstgräsplan
för viss verksamhet. Vid en nyetablering av konstgräsplan på Onsjövallen
kommer nyttjandegraden av Fagerlidens konstgräsplan att minska, medan
möjligheterna för större flexibilitet vid bokning av tider högst sannolikt
kommer att öka.
Att tillgodose FSIK:s frågeställningar rörande driftresurser i form av
vaktmästeri och maskiner för underhåll av konstgräsplan är tidigare oprövad
mark i kommunen. Fagersta kommun erbjuder idag föreningsägda anläggningar
möjligheten att årligen ansöka om ett drift- och underhållsbidrag för skötsel
och underhåll av anläggning. Om den politiska ambitionen är att tillgodose
föreningens önskemål är det viktigt att ta i beaktning att också andra föreningar
med föreningsägda anläggningar kan komma att yttra liknande behov.
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KFU § 33, fortsättning.
Kultur- och fritidsenheten presenterar nedan tre möjliga förslag till vidare
hantering av ärendet och föreningens frågeställning rörande tillkommande
driftbehov vid eventuell planläggning av konstgräs:
• Kultur- och fritidsenheten uppdras att i dialog med Fagersta Södra IK
utreda hur föreningen själva skulle kunna sköta drift- och underhåll av en
ny konstgräsplan på Onsjövallen. Utredningen skulle omfatta
tillkommande behov av investeringar utöver anläggandet av
konstgräsplanen samt tillkommande behov av driftmedel.
• Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund i samverkan med kulturoch fritidsenheten uppdras att utreda möjligheterna att tillgodose driftoch underhåll på en icke kommunal idrottsanläggning.
• Ansökan om stöd för tillkommande driftbehov vid en eventuell
planläggning av ny konstgräsplan avslås. Föreningen hänvisas till befintliga
möjligheter att ansöka om årligt stöd för drift- och underhåll av
föreningsägda anläggningar.
Välfärd och service föreslår följande:
• Kultur- och fritidsutskottet beslutar enligt något av de tre presenterade
förslagen rörande frågeställningen om tillkommande driftbehov vid
anläggandet av en ny konstgräsplan på Onsjövallen.
• Välfärd och service uppdras att föra dialog med föreningen gällande
konstgräs i relation till miljöaspekten samt medverka till utökad kunskap
om just detta vid en eventuell investering av ny konstgräsplan.
Kultur- och fritidsutskottets beslut
1.

Kultur- och fritidsenheten uppdras att i dialog med Fagersta Södra IK
utreda hur föreningen själva, eller i samverkan med andra föreningar,
skulle kunna sköta drift- och underhåll av en ny konstgräsplan på
Onsjövallen. Utredningen skulle omfatta tillkommande behov av
investeringar utöver anläggandet av konstgräsplanen samt tillkommande
behov av driftmedel.

2.

Välfärd och service tillsammans med Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund uppdras att föra dialog med föreningen gällande
konstgräs i relation till miljöaspekten samt medverka till utökad kunskap
om just detta vid en eventuell investering av ny konstgräsplan.
______
Skickas till:
Fagersta Södra IK
Välfärd och service
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Akten
Utdragsbestyrkande

