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Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Kristina Nylander (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 maj 2021 klockan 11.00. 
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KFN § 35 
 
Information från förvaltningen  m m  Dnr 17/21 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om  
 

• Aktuella restriktioner med anledning av Covid-19 
• Behov av utökade budgetramar inför perioden 2022 – 2024 för kultur- 

och fritidsnämnden 
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KFN § 36 
 
Avtal gällande kanotuthyrning, Lakeside Adventure - för godkännande    
Dnr 66/21 
 
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 2021. 
 
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 21 april 2021 § 30. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna samarbetsavtal med Lakeside Adventure gällande kanotuthyrning 
längs Strömsholms kanal, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp: Lakeside Adventure 
 Enhetschef  bad och camping 
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KFN § 37 
 
Avtal med Lakeside Adventure gällande städning och skötsel vid 
Borgåsundsbadet – för godkännande   Dnr 65/21 
 
Lakeside Adventure har under 2020 skött Borgåsundsbadet och önskar få fort-
sätta även under 2021. Förslag till avtal har upprättats som avser perioden 15 
maj – 31 augusti 2021. Föreningen erhåller 30 625 kronor i ersättning för 
arbetsinsatsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2021 § 31. 
 
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  bad och camping 
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KFN § 38 
 
Motion av Peter Ristikartano (MP) om att förbättra friluftslivet i Hallsta-
hammars kommun – för yttrande   Dnr 45/21 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 22 februari 2021 ”Att vistas ute i 
det friska luften, i skogar, på ängar, nära vatten och i grönområden har en posi-
tiv påverkan på vårt mående. Hallstahammar har potential att bli och upplevas 
som en riktigt bra friluftskommun. För att detta ska ske så behöver man jobba 
systematiskt med friluftsfrågorna: ta fram en friluftsplan och resurser för fri-
luftslivet. 
 
Därför vill Miljöpartiet de gröna att Hallstahammars kommun: 
 
-tar fram en friluftsplan innehållande konkreta mål, riktlinjer, planering för fri-
luftsliv och inriktning för hantering av markkonflikter 
-ser till att kommunen har en eller flera tjänstepersoner med uttalat ansvar för 
kommunens verksamhet inom friluftsliv (friluftsstrateg, friluftssamordnare eller 
motsvarande), alternativt att ansvaret för friluftslivsfrågorna tydligt ingår i en 
tjänstepersons uppdrag 
-avsätter resurser för friluftsliv i den kommunala budgeten, t ex 300 tkr/år, ut-
över de personella resurserna”  
 
Kommunstyrelsen har sänt motionen till kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 att man ser 
positivt på framtagande av en friluftsplan. Däremot finns det inte i dagsläget 
utrymme för föreningsbyrån att avsätta mer tid än vad som i dagsläget görs 
kring utveckling av kommunens friluftsliv i nära samverkan med föreningar 
och organisationer. Är ambitionen att politiskt stärka detta område ytterligare 
behöver personella och ekonomiska resurser tillföras kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2021 § 31. 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta  
 
att motionen om att förbättra friluftslivet i Hallstahammars kommun ska avslås 
med hänvisning till att kultur- och fritidsnämnden saknar personella och eko-
nomiska resurser. 
 
 
__________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 39 
 
Namnbyte på Hallsta Arena (ishallen)    Dnr 34/21 
 
Hallstahammars hockeyklubb har inkommit med önskemål om att få byta namn 
på ishallen Hallsta Arena. Hallstahammars hockeyklubb har uppvaktat ett 
företag som är villig att stödja föreningen med ett årligt bidrag under ett antal år 
mot att Hallstaarena döps om till ett arenanamn som kan sammankopplas med 
det aktuella företaget. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 bland annat 
att för att föreningen ska kunna slutföra förhandlingarna med företaget behöver 
hockeyklubben ett yttrande från kultur- och fritidsnämnden om huruvida kom-
munens ställer sig positiv till ett namnbyte av ishallen. De intäkter som detta 
avtal genererar till föreningen skulle förbättra Hallsta hockeyklubbs ansträngda 
ekonomi.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till att ett avtal mellan 
hockeyklubben och ett företag kan undertecknas mot att arenanamnet på 
Hallstaarena ändras. Dock är det viktigt att poängtera att ett sådant avtal inte 
sträcker sig längre än 5 år. Däremot kan det finnas möjlighet till förlängning 
efter denna avtalstid under förutsättning att kommunen genom kultur- och 
fritidsnämnden ger sitt godkännande till detta. Förvaltningen anser det viktigt 
att kultur- och fritidsnämnden får se det slutliga avtalsförslaget innan nämnden 
kan fatta det slutgiltiga beslutet att godkänna namnbytet av Hallstaarena. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 24 april 2021 § 33 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att nämnden ska uttala att till Hallstahammars 
hockeyklubb uttala följande: Kultur- och fritidsnämnden ställer positiv till ett 
namnbyte av Hallsta Arena och slutligt beslut i frågan kommer att fattas efter 
det att det slutliga avtalsförslaget inkommit till kultur- och fritidsnämnden. 
Hallstahammars hockeyklubb kommer att få bekosta montering/nedmontering 
av skyltar på och i anslutning till arenan i samband med namnbyte. Hallsta-
hammars hockeyförening kommer att få bekosta namnbyte av samtliga väg-
skytar i samband med namnbyte samt söka eventuella tillstånd. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att till Hallstahammars hockeyklubb uttala följande  
 

• Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till ett namnbyte av Hallsta 
Arena och slutligt beslut i frågan kommer att fattas efter det att det 
slutliga avtalsförslaget inkommit till kultur- och fritidsnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28 7 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KFN § 39 
 

• Hallstahammars hockeyklubb kommer att få bekosta 
montering/nedmontering av skyltar på och i anslutning till arenan i 
samband med namnbyte  

• Hallstahammars hockeyförening kommer att få bekosta namnbyte av 
samtliga vägskytar i samband med namnbyte samt söka eventuella 
tillstånd. 

 
 
 
_______ 
Exp till: Hallstahammars Hockeyklubb 
 Kultur- och fritidschef 
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KFN § 40 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av drift och energieffektiviseringar  
m m efter genomförd  för renovering av Skantzöbadets reningsanläggning  
Dnr 170/19   
 
Den 28 oktober 2020 § 96 beslutade kultur- och fritidsnämnden att hemställa 
hos kommunstyrelsen om kompensation för ökade kapitalkostnader för renove-
ring av Skantzöbadets reningsanläggning samt godkännande av slutrapport  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 222 att återremittera 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att nämnden ska in-
hämta redovisning från tekniska nämnden i vilken ska framgå var drift- och 
effektiviseringen ligger, samt att det även ska det framgå vart ansvaret för 
projekteringen, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2021 
att hemställa till tekniska nämnden svar på kommunstyrelsens frågeställningar. 
 
Därefter har tekniska nämnden den 24 mars 2021 § 35 beslutat att uttala 
följande: ”att drift och energieffektiviseringen ligger på kultur- och fritids-
nämnden, att ansvaret för projektering, genomförande och reparation av vatten-
rutschbanan ligger på kultur- och fritidsnämnden enligt gällande avtal och orga-
nisation, samt att i övrigt godkänna redovisningen av drift- och effektivise-
ringar efter genomförd renovering av Skantzöbadets reningsanläggning daterad 
den 10 mars 2021 och överlämna den till kultur- och fritidsnämnden.” 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 april 2021 bland annat 
att man anser också detta vara riktig slutsats att drift och energieffektivise-
ringen ligger på kultur- och fritidsnämnden. När det gäller svaret från tekniska 
nämnden på frågan om vem som bär ansvaret för projekteringen, genomförande 
och reparation av vattenrutschbanan anser förvaltningen vara felaktig. Kultur- 
och fritidsförvaltningen redogör i skrivelsen för omständigheter kring renove-
ringen av vattenrutschbanan och genom det klargör att ansvaret för vatten-
rutschbanan under den period som renoveringen av Skantzöbadet reningsan-
läggning genomfördes (augusti 2019 till juni-2020) låg hos tekniska förvalt-
ningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2021 § 34. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att uttala följande: 
 

att drift- och energieffektiviseringen av Skantzöbadet ligger på kultur- 
och fritidsnämnden, 
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Forts KFN § 40  
 
att ansvaret för projektering, genomförande och reparationer av vatten-
rutschbanan låg under perioden augusti 2019 - juni-2020 hos tekniska 
nämnden, samt 
 

att i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den 14 april 2021 och tekniska 
nämndens redovisning till kommunstyrelsen.  
 
 
 
_________ 
Exp:   Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 41 
 
Hallstahammars kommun 50 år – genomförande av jubileum under 2021 
Dnr 67/21 
 
Det är i år 50 år sedan kommunsammanslagningen som genomfördes 1971. Det 
var då Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm genom en landsomfattande 
nationell reform blev en kommun. Det borde uppmärksammas på olika sätt och 
kommunstyrelsen har därför den 12 april 2021 beslutat att hemställa hos kultur- 
och fritidsnämnden att anordna jubiléet - Hallstahammars kommun 50 år - 
under 2021 och att nämnden återkopplar till kommunstyrelsens sammanträde i 
juni hur nämnden avser att anordna jubiléet. Kommunstyrelsen har avsatt 
50 000 kronor för projektet och även utsett en styrgrupp där Owe Nilsson, Hans 
Strandlund, Bertil Bredin, Rolf Hahre och Birgitta Westman ingår. Rolf Hahre 
är utsedd som ordförande.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 16 april 2021 bland annat 
att man ser positivt på att kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att ansvara 
projektet. Förvaltningen har goda erfarenheter att genomföra olika former av 
evenemang i samverkan med andra organisationer. Utifrån nuvarande perso-
nella förutsättningar anser förvaltningen att en extern projektledare behövs 
kopplas till uppdraget med uppgift att hålla ihop och genomföra förslaget som 
projektgruppen beslutar genomföra. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2021 § 35. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
  
att genomföra firande av Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 50 år som 
en kommun under 2021, samt 
 
att en återkoppling ska ske till nämndens sammanträde i maj inför återkoppling 
till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschef  
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KFN § 42 
 
Upphävande av lokala restriktioner inom Skantzö camping      Dnr 184/21 
 
Folkhälsomyndigheten har sedan mars 2020 fattat beslut om restriktioner för 
landet för att minska smittspridningen av Covid-19. Restriktionerna har 
myndigheten löpande uppdaterat under den pågående pandemin och nämnden 
har i sin tur löpande fattat beslut om lokala restriktioner i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Regeringens beslut och det 
aktuella lokala smittläget. Under november 2020 fattade Folkhälsomyndigheten 
beslut om skarpare restriktioner för Region Västmanland för att minska risken 
för smittspridning under den pågående pandemin. En av de lokala restriktioner 
som nämnden under november 2020 då fattade beslut om med anledning av det 
aktuella smittläget var band annat att Skantzö campings dropinverksamhet 
skulle upphöra men att campingen fortsatt skulle vara öppen för 
säsongscamparna. 
 
Regeringen meddelade den 18 december 2020 om ytterligare skärpta restrik-
tioner som innebar bland annat. att all verksamhet som drivs av staten, regioner 
och kommuner som inte är nödvändig bör stängas ner till följd av den höga 
smittspridningen av covid-19 i landet. Uppmaningen har förlängts i omgångar 
sedan dess men löpte ut den 18 april 2021. Enligt tolkning från länsstyrelsen är 
det sedan dess upp till regioner och kommuner att avgöra om en verksamhet 
kan hållas öppen eller stängd. Folkhälsomyndigheten avser att förlänga vissa 
tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som införts med stöd av den tillfälliga 
pandemilagen och restauranglagen. Det gäller de föreskrifter som skulle ha löpt 
ut den 2 maj, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 
och att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior 
och varuhus. Dessa förlängs nu till och med den 16 maj.  
 
Campingverksamheten i Sverige bedrivs till största delen genom privat regi. 
Det finns ett mindre antal kommunalt ägda campinganläggningar dit Skantzö 
camping tillhör. Med stöd dels av de åtgärder som är framtagna för camping-
verksamheten för att bedriva en trygg och smittsäker verksamhet dels att 
Skantzö camping har vidtagit de åtgärder som listas för kultur- och fritidsverk-
samheteter i begränsningsförordningen (2021:8) även om inte campingverk-
samheten nämns specifikt, samt upphörandet den 18 april 2021 av Regeringens 
uppmaning till staten, regioner och kommuner om att all verksamhet som inte 
är nödvändig bör stängas, föreslår förvaltningen att Skantzö camping åter kan 
öppna dropinverksamheten. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att Skantzö campings dropinverksamhet ska öppnas 
från och med den 17 maj 2021. 
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Forts KFN § 42 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att från och med den 17 maj 2021 öppna Skantzö campings dropinverksamhet. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 43 
 
Avveckling av pråmen Albert    Dnr 178/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 oktober 2018 § 78 att projektet 
gällande pråmen Albert fr o m den 1 november 2018 ska hållas vilande. Kultur- 
och fritidschefen fick i uppdrag att utreda att antal utvecklingsalternativ för 
pråmen Albert. Underlaget ska utgöra en grund för beslut angående pråmens 
framtid. I skrivelse den 16 mars 2020 är de olika utvecklingsalternativen kort-
fattat beskrivna. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2020 § 24 
att pråmen Albert säljs i befintlig skick. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 26 april 2021 att man har 
sedan dess fram till mars 2021 försökt att sälja pråmen Albert med ambition att 
den nya ägaren ska slutrenovera pråmen och sedan åter ta den i trafik. Etable-
rade aktörer inom upplevelsenäringen med verksamhet på och vid Strömsholms 
kanal har visat intresse. Trots flertalet möten har ingen överenskommelse om 
övertagande kunnat slutföras. En huvudanledning till detta är kostanden för 
slutrenovering av pråmen.  Förvaltningen har också arbetat med att ta fram för-
slag på andra utvecklingsalternativ där pråmen skulle exempelvis kunna bli en 
scen/serveringsyta eller en annorlunda lekplatsmiljö på Skantzenområdet men 
dessa alternativ beräknades bli ännu kostsammare än en slutrenovering av far-
tyget. Kostnaden för nedmontering och bortforsling av fartygsmaterialet är be-
räknad till 250 000 kronor. Återställande av mark ca 50 000 kronor. Försäljning 
av motor med tillhörande styrdelar har ett marknadsvärde mellan 20 – 30 000 
kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte medlen i ram om 280 000 kronor (300 000 
kronor – 20 000 kronor i intäkter i försäljning av motorn med tillhörande styr-
delar) som krävs för att finansiera nedmontering och bortforsling av Albert 
samt återställande av marken vid uppställningsplatsen.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att pråmen Albert ska nedmonteras och avlägsnas 
från uppställningsplatsen, att pråmens motor med tillhörande styrdelar ska 
säljas, att hemställa hos kommunstyrelsen om extra medel om 280 000 kronor 
för att finansiera nedmontering och bortforsling av pråmen samt återställande 
av marken på uppställningsplatsen och att området återställs senast 31 maj 
2022. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande 
 
att pråmen Albert nedmonteras och avlägsnas från uppställningsplatsen, 
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Forts KFN § 43 
 
att sälja pråmens motor med tillhörande styrdelar, 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om extra medel om 280 000 kronor för att 
finansiera nedmontering och bortforsling av pråmen samt återställande av 
marken på uppställningsplatsen, samt 
 
att området återställs senast 31 maj 2022. 
 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen  
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 44 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-28 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-28 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2021-04-21 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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