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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, klockan 09.00 – 10.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Jenny Hödefors (S), ordf   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Mikael Andersson (S)  
 Maria Blomberg (L)  
 Bertil Bredin (M)   
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmsson (C), Inger Emterby Thuresson (KD), Carina 

Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas. 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Kristina Nylander (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2022 klockan 16.00 
 
Underskrifter   § 31 - 46 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S)   
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Kristina Nylander (V) 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 31 - 46 
  
Sammanträdesdatum 2022-04-27 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-03 Anslaget nedtages 22-05-25 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 31 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 35-37, 39, 41-42 - Enhetschef Jan Fagerström  
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KFN § 32 
 
Avtal gällande guidning av Kanalmuseet, Skantzen - Svedvi Berg Hem-
bygdsförening 2022 - för godkännande   Dnr 68/21 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Svedvi 
Berg Hembygdsförening avseende guidning av Kanalmuseet under perioden 
juni-augusti. Avtalet utgör ett komplement till gällande drift- och verksamhets-
avtal mellan parterna och avser att gälla t o m den 31 december 2022. 
 
Svedi Berg hembygdsförening ska tillsätta och utbilda guider, svara för det fulla 
arbetsgivaransvaret. De svarar också för bokning och visning av Kanalmuséet 
med omgivningar. För ovan angivna uppgifter erhåller föreningen 100 000 
kronor i ersättning.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2022.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal om guidning av Kanalmuséet, Skantzen med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2022, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga.  
 
 
 
 
_______ 
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef   
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KFN § 33 
 
Hyresavtal gällande Skantzenområdet - Svedvi-Berg Hembygdsförening – 
för godkännande 2022    Dnr 69/22  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag hyresavtal gällande Skantzenområdet med 
Svedvi Berg Hembygdsförening avseende fastigheten XX med tillhörande 
byggnader som ingår i det s k Kanalmuseet. Utöver detta ingår även övre 
våningen av f d värdshuset på fastigheten XX samt f d Hantverksboden 
(nuvarande smedja) på nedre våningen och övre våningen av smedjebyggnaden 
på samma fastighet. Hyresupplåtelsen sker för att föreningen ska kunna bedriva 
museiverksamhet med tillhörande servering samt annan kultur- och 
turisminriktad verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att hyresavtalet ska förlängas t o m den 
31 december 2022.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 31. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna hyresavtal med Svedvi Berg Hembygdsförening gällande Skant-
zenområet t o m den 31 december 2022, enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef   
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 5 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 34 
 
Godkännande av drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet - Svedvi-
Berg Hembygdsförening 2022     Dnr 70/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden har i dag drift- och verksamhetsavtal för Kanal-
muséet med Svedvi Berg Hembygdsförening. Avtalet utgör ett komplement till 
gällande hyresavtal mellan parterna och avser drift och verksamhetsansvar för i 
kanalmuséet ingående byggnader samt verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtalet ska förlängas t o m den 31 
december 2022.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 33. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna drift- och verksamhetsavtal för Kanalmuséet med Svedvi Berg 
Hembygdsförening t o m den 31 december 2022, enligt en till ärendet hörande 
bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp: Svedvi Berg Hembygdsförening 
 Enhetschef   
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KFN § 35 
 
Avtal gällande kanotuthyrning, Lakeside Adventure - för godkännande    
Dnr 78/22 
 
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 2022. 
 
Syftet med samarbetet är att tillsammans utveckla kanotturismen på Ströms-
holms kanal med Skantzöbadet som kanotverksamhetens nav. Bland annat ska 
båda parter verka för varandras försäljning genom att presentera/erbjuda den 
andras produkter på sina respektive hemsidor och i sociala medier. Gemen-
samma paket och erbjudande kommer att tas fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 33. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 
längs Strömsholms kanal t o m den 31 december 2022, enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Lakeside Adventure 
 Enhetschef   
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KFN § 36 
 
Avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 77/22 
 
Lakeside Adventure har sedan 2017 skött Borgåsundsbadet och önskar få fort-
sätta även under 2022. Förslag till avtal har upprättats som avser perioden 15 
maj – 31 augusti 2022. Föreningen erhåller 31 250 kronor i ersättning för 
arbetsinsatsen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att avtal ska tecknas för 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 34. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Lakeside Adventure 
 Enhetschef   
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KFN § 37 
 
Riktlinjer och ordningsregler för Skantzö bad och camping fr om 1 okto-
ber 2022 t o m 31 december 2026     Dnr 172/21 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunstyrelseförvalt-
ningen och bygg- och miljöförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer och 
ordningsregler för Skantzö bad och camping. Riktlinjerna innehåller bland 
annat regler angående byggnation, byggnation av trägolv/trall på campingen 
och tält på campingen. Vidare framgår ordningsregler som ska gälla på cam-
pingen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september 2021 § 98 att åter-
remittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Förvaltningen har nu arbetat om reglerna som ska gälla från 1 oktober 2022. 
Det som förändrats/tillkommit mot tidigare underlag är: 

• Mätning av varje campingtomt på området 
• Förtydliganden kring avstånd mellan vagnar/husbilar för brandsäkerhet 
• Förtydliganden kring tomt/altan 
• Ökad tillsyn av bygg- och miljöförvaltningen på området för att infor-

mera om vilka byggnader som är olovliga/kräver bygglov. Det gäller 
främst vissa plank, villatak med tillbyggda skärmtak och förrådsbygg-
nader. 

• Inte tillåtet med fast boende  
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 35. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att anta regler för säsongscampingen vid Skantzö camping att gälla från 
1 oktober 2022 t o m den 31 december 2026 enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Reglementspärmen 
 Enhetschef 
 Kultur- och fritidschefen     
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KFN § 38 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för skyltar på Skant-
zenområdet – hemställan hos kommunstyrelsen    Dnr 71/22 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2022 att i kom-
munfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2022 och 2023 finns in-
köp av tidsanpassade skyltar upptagen. Skyltarna på området är i dagsläget av 
olika karaktär och i olika skick. För att kunna skapa en likformighet över 
informationen på området behöver dagens skyltar bytas ut för att få en bättre 
visuell anpassad detta kulturhistoriska område. Projektet startar under 2022 och 
avslutas den 31 dec 2023. Om inte investeringen genomförs skjuts den på fram-
tiden. Enligt nu gällande riktlinjer för investeringar ska nämnd hemställa till 
kommunstyrelsen begäran om startbesked för investeringsprojekt. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 125 000 kronor och ytterligare 125 000 kro-
nor avsatt under 2023 för projekt Tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet. 
Genomsnittlig nyttjandeperiod på 15 år. Detta antagande ger en nettokostnads-
ökning om 10 000 kronor per år från 2023 och ytterligare en nettokostnads-
ökning med 10 000 kronor från 2024 per år, för vilket budgetkompensation 
begärs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 36. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investe-
ringsbudget år 2022 och ytterligare 125 000 kronor från investeringsbudget år 
2023, 
 
att nettokostnadsökningen om 20 000 kronor/år finansieras från finansförvalt-
ningens avsättning för årets och nästa års investeringar, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 10 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 39 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för införskaffande av 
kyltorn i Motionscentrum – hemställan hos kommunstyrelsen    Dnr 28/22 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2022 att skidtek-
nikbacken drivs av Friluftsfrämjandet. Under flera år har de önskat att det ska 
införskaffas ett kyltorn för nedkylning av inkommande vatten till skidbacken. 
Kyltornet möjliggör att spruta snö i backen även vid mildare väder. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 700 000 kronor för kyltorn. Genomsnittlig 
nyttjandeperiod på 10 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 
80 000 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 37. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Kyltorn”, om 700 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, 
 
att nettokostnadsökningen om 80 000 kronor/år finansieras från finansförvalt-
ningens avsättning för årets investeringar, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 40 
 
Detaljplan för Herrevad 10, Dp 230 – för samråd    Dnr 57/22 
 
Kommunstyrelsen har översänt förslag till detaljplan för Herrevad 110 på sam-
råd. Synpunkter ska ha inkommit senast den 2 maj 2022. Planförslaget innebär 
att kommunens ökade behov av platser på exempelvis särskilt boende eller för-
skola kan tillgodoses. Mark som tidigare medgett handel och småindustri med-
ger nu vård, bostäder och förskola. 
 
Kommunfullmäktige fattade den 24 augusti 2018 ett inriktningsbeslut om att ett 
nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. En lokaliseringsutredning pekade ut 
Herrevad i Kolbäck som en av de bästa platserna och den 15 april 2019 beslu-
tade kommunstyrelsen att en ny detaljplan skulle upprättas för att säkerställa 
kommunens möjlighet att tillhandahålla platser på särskilt boende. Det före-
slagna planområdet består idag i huvudsak av en idrottsplats med grusplan samt 
lite gräsyta, åkermark och del av en skogsdunge. Exploatering av marken är 
positiv ur ett ekologiskt perspektiv då marken redan idag har annan användning 
och oexploaterad mark ej behöver tas i anspråk. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 12 april 2022 bland annat 
att det inte finns något i underlaget som föranleder något yttrande från nämn-
den. Det som förvaltningen vill uppmärksamma är att i projekteringen av ett 
nytt äldreboende och förskola i planområdet ska projekteringen av dessa bygg-
nader också inkludera konstnärlig gestaltning enligt den enprocentregeln som 
kommunstyrelsen beslutat om för några år sedan. Enprocentregeln som är 
nationellt vedertagen innebär att minst en procent av ny-, om- och tillbyggna-
tioner av offentliga miljöer ska användas till offentlig konst. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 38. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att man inte har något att erinra mot förslag till detaljplan Herrevad 10, Dp 230. 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 41 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2023     
Dnr 75/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 159 nu gällande av-
giftstaxa för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
badet och campingen höjts.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 20 april 2022 § 39 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Därefter har förslag till ny taxa upprättats där avgifterna för badet inte har höjts. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att förslag till taxa ska fastställas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2021 § 159 fastställa ny av-
giftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2022 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 42 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023  Dnr  74/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 157 nu gällande 
taxa för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller samtliga avgifter i taxan förutom simskola, babysim, minisim, plask och 
lek samt vattencrossfit där avgifterna är oförändrade. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 40. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar taxan skall ändras så att avgifterna till badet ska vara 
oförändrad och övriga avgifter höjs enligt arbetsutskottets förslagt. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kultur- och fritidsnämnden med 
bifall till dels Jenny Hödefors (S) ändringsyrkande dels arbetsutskottets förslag i 
övrigt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävandes av sitt beslut den 29 november 2021 § 157 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 43 
 
Förändring av organisationstillhörigheten för coachverksamheten fr o m 1 
juni 2022    Dnr 76/22   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen anför i gemens skri-
velse den 12 april 2022 bland annat att under 2016 inrättades 4,0 tjänst som 
barn- och ungdomscoacher i en förvaltningsövergripande enhet med uppdraget 
att arbeta förebyggande på olika arenor där barn och unga vistas i vardagen för 
att stärka deras förutsättningar för goda livsvillkor. 
 
Syftet med insatsen är att öka förutsättningarna för barn och unga att lyckas i 
skolan, att minska droganvändandet bland barn och unga, samt att minska före-
komsten av skadegörelse och klotter i samhället. Sedan starten har coacherna 
organiserats under IFO (individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen). 
Organisationstillhörigheten skulle löpande ses över och kunde komma att för-
ändras. Inledningsvis kom uppdrag och arbetsbeskrivning till coacherna ifrån 
arbetsgruppen barn och unga inom ramen för Trygg och Säker. Sedan några år 
har kommunledningsgruppen övertagit ansvaret för framtagande av arbetsbe-
skrivning och övergripande målsättningar för verksamheten. 
 
Efter en utvärdering under våren 2022 beslutade kommunledningsgruppen att 
flytta coachernas organisatoriska tillhörighet från IFO till kultur- och fritids-
nämndens fritidsgårdsverksamhet. Att flytta coachverksamhetens organisato-
riska tillhörighet till kultur och fritidsnämnden bedömer kommunlednings-
gruppen kommer att stärka verksamheten ytterligare då den får en mer neutral 
placering där. Det är viktigt att betona att placeringen enbart innebär att arbets-
ledning med vad det medför i form av arbetsmiljöansvar, medarbetarsamtal mm 
ligger på kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Verksamheten är sedan starten 2016 samfinansierad mellan kommunstyrelsen 
500 000 kronor, barn- och utbildningsnämnden 500 000 kronor, socialnämnden 
500 000 kronor, tekniska nämnden 250 000 kronor och kultur- och fritidsnämn-
den 250 000 kronor. I budgetförslaget fanns ingen kostnad medtagen för led-
ning, lokal, förbrukningsmaterial, fordon samt andra kostnader som behövs för 
att driva och förvalta en verksamhet. Samtliga nämnder har år 2018–2022 fått 
lönekompensation med 2,2 % per år vilket ger en ram på 2 230 000 kronor år 
2022. Det återstår en obalans i budget år 2022 med 278 000 kronor som bör 
hanteras i mål och budget 2023–2025. 
 
Socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på en över-
gång av verksamheten barn- och ungdomscoacherna från socialförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen. Då strukturen är oberoende av organisatorisk 
tillhörighet och styrningen gemensam mellan socialförvaltningen/kultur-  
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Forts KFN § 43 
 
och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen anser förvalt-
ningen att arbetssättet och inriktningen i coachernas arbete inte kommer att på-
verkas av en organisatorisk flytt i det hänseendet. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 20 april 2022 § 41 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 27 april 2022 varvid ingen erinran framför-
des mot förslaget. 
 
Yrkar att 4,0 tjänst som ungdomscoach flyttas från socialnämnden till kultur- 
och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2022 och att tjänsterna flyttas över i 
budget 2023 varvid kostnaden för dessa under 2022 belastar socialnämndens 
budget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar, under förutsättning av likalydande beslut av social-
nämnden 
 
att 4,0 tjänst som ungdomscoach flyttas från socialnämnden till kultur- och fri-
tidsnämnden från och med den 1 juni 2022, samt 
 
att tjänsterna flyttas över i budget 2023 varvid kostnaden för dessa under 2022 
belastar socialnämndens budget.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Kommunstyrelsen f k 
 Barn- och utbildningsnämnden f k  
 Teknisk nämnden f k 
 Kultur- och fritidschef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 16 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 44 
 
Förutsättningar och behov för kultur- och fritidsnämnden 2023-2025 
Dnr 72/22 
 
Förslag till förutsättningar och behov 2023-2025 har tagits fram för kultur-och 
fritidsnämnden samt en lista med prioriteringar för 2023-2025.  
 
Av förslaget framgår bland annat att förutsättningar och behov för grundupp-
draget, planerade omfördelningar och kommande behov. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 42. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till budgetförutsättning för kultur- och fritidsnämnden 
2023-2025 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M). 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 17 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 45 
 
Upplåtelse av plats vid gästhamnen för passagerarfartyg    Dnr 79/22 
 
Under april i år inkom en skrivelse från rederiaktiebolaget Strömsholms kanal 
angående förfrågan om plats vid gästhamnen för rederiets passagerarfartyg 
Oden. I skrivelsen redogör de för att med deras passagerarfartyg genomföra 
turer både uppströms mot Surahammar och nedström mot Strömsholm/ 
Borgåsund med utgångspunkt ifrån gästhamnen. En plats vid gästhamnen skulle 
också möjliggöra för fartygets gäster tillgång till närliggande kollektivtrafik. 
Ökad samverkan med restauranger och boendemöjligheter möjliggörs då också. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2022 bland annat 
att man ser positivt på att upplåta plats vid gästhamnen för fartyg som bedriver 
turismverksamhet på Strömsholms kanal. Att upplåta en av de åtta gästhamns-
platserna till passagerarfartyg anser förvaltningen bara skulle ge en begränsad 
påverkan för gästande fritidsbåtars möjlighet att kunna nyttja gästhamnen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2022 § 43. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att avsätta en av de åtta båtplatserna vid gästhamnen för passagerarfartyg som 
bedriver turismverksamhet på Strömsholms kanal. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kultur- och fritidschefen 
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Kultur- och fritidsnämnden 2022-04-27 18 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 46 
 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-27 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-27 
-  
-   arbetsutskottets protokoll 2022-04-20 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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