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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-22 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   
 Jouni Ståhlhane (C)  
 Ove Nilsson (S) ej § 18  
 Maria Blomberg (L)  
 Bertil Bredin (M) ej § 18  
 Kristina Nylander (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Eva Wilhelmsson (C) § 18  
 Inger Emterby Thuresson (KD) § 18  
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Eva Wilhelmsson (C) ej § 18, Inger Emterby Thuresson (KD) ej § 18, 

Carina Iwemyr, sekreterare, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, övriga se § 
8 

Närvarorätt Kultur- och fritidsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Owe Nilsson (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2022 klockan 12.00 
 
Underskrifter   § 8 -18 

 
 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Jenny Hödefors (S)   
  
 Justerande ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  Owe Nilsson (S) ej § 18 
  

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

Organ och §§ Kultur- och fritidsnämnden §§ 8 - 18 
  
Sammanträdesdatum 2022-02-22 
  
Anslaget uppsättes 2022-02-24 Anslaget nedtages 2022-03-18 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  Underskrift  

………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KFN § 8 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 9-10 - enhetschef Jan Fagerström 
§ 14 - controller Marianne Ekman 
§ 15 - bibliotekschef Elisabeth Oliw och barnbibliotekarie Anna Johansson 
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KFN § 9 
 
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 för övertäckning av 
utjämningstankar och friskluftsintag i Skantzöbadets källare – hemställan 
till kommunstyrelsen   Dnr 26/22 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 8 februari 2022 bland 
annat att i den gamla källardelen på Skantzöbadet täcks utjämningstankar och 
spoltank över då komponenter och material påverkas negativt så länge de inte är 
täckta. Dessutom installeras friskluftsintag. Detta skulle ha genomförts i den 
stora renoveringen som genomfördes 2019-20. Skulle investeringen inte god-
kännas innebär det att digitala mätinstrument riskerar att förstöras och att källa-
rens metalldelar riskerar att rosta sönder. I budgeten för 2022 finns det avsatt 
690 000 kronor för ”Skantzö övertäckning utjämningstankar, friskluftsintag”. 
Genomsnittlig nyttjandeperiod är 10 år. Detta antagande ger en nettokostnads-
ökning om 75 452 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 10. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Skantzö övertäckning utjämningstankar, friskluftsintag” med 690 000 kronor 
från investeringsbudgeten 2022, 
 
att nettokostnadsökningen om 75 452 kronor/år finansieras från finansförvalt-
ningens avsättning för årets investeringar, samt 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
_______ 
Exp: Kommunstyrelsen (skrivelse) 
         Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 10 
 
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 avseende värmeåter-
vinning i Skantzöbadets källare   Dnr 27/22 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 8 februari 2022 bland 
annat att efter filtrering av badvatten måste en del nytt färskt vatten fyllas på. 
Ett riktmärke är ca 30 liter per badande. Det vatten som avlägsnas har en tempe-
ratur på ca 26 grader celsius och samma mängd färskvatten fylls på som har en 
temperatur på ca 8 grader celsius. Om en värmeväxlare installeras för späd-
vattnet så kommer det att bli en besparing av uppvärmningskostnaderna. I bud-
geten för 2022 finns det avsatt 125 000 kronor för att projektet ”Värmeväxlare 
inkommande vatten”. Den genomsnittliga nyttjandeperioden är 10 år vilket ger 
en nettokostnadsökning om 110 kronor per år. Ingen budgetkompensation ska 
ske för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 11. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Värmeväxlare inkommande 
vatten” med 125 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, 
 
att ingen budgetkompensation ska utgå för investeringens nettokostnadsökning, 
samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
 
__________ 
Exp: Kultur- och fritidschef 
 Controller 
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KFN § 11 
 
Detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 – för samråd    Dnr 15/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 
233 till bland annat kultur och fritidsnämnden för samråd.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse 
i Sörstafors. Syftet är även att skapa möjligheter för en utveckling av verksam-
heter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både tillkom-
mande och ny bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till 
Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturmiljön längs med Kolbäcksån. Planförslaget omfattar fastigheterna Sörsta 
1:2, 1:35, 6:1, 6:34, XX och XX. Idag är marken i huvudsak planlagd för 
industriändamål och industripark. Planförslaget innebär att:  
 

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse  
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252 
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252 
• Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån 

och Svenbybäcken som idag tillåts bebyggas för industriändamål 
• Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för viss 

nybyggnation till bostäder, kontor, verksamheter och sällanköpshandel 
inom bruksområdet 

• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i 
Sörstafors bruksnärområde 

• Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med hän-
syn och varsamhet 

• Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252 
• Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området  
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan 

byggnation 
• Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörstafors 

från 1958 upphör att gälla  
 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 7 februari 2022 bland 
annat att man anser det viktigt att man i vidareutvecklingen av det aktuella 
detaljplanområdet värnar om tillgängligheten för boende att kunna uppleva 
natur och rekreation genom en promenadslinga längs med Kolbäcksån och i den 
kulturmiljö som Sörstafors bruksområde möjliggör. I attraktionsstrategin för 
Hallstahammars kommun som antogs hösten 2021 är ett prioriterat område att 
utveckla kommunens stråk och leder.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 13. 
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Forts KFN § 11 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233: uttala vikten av 
att i vidareutvecklingen av detaljplanområde Sörstaforsbruk värnar om att de 
boende ska kunna uppleva natur och rekreation genom en promenadslinga längs 
med Kolbäcksån och i den kulturmiljö som Sörstafors bruksområde möjliggör. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 12 
 
Avtal gällande ledutveckling - Region Västmanland – för godkännande  
Dnr 29/22 
 
Region Västmanland har inkommit med förslag till avtal gällande ledutveck-
ling. Syfte med avtalet är att reglera förvaltning och en samlad kommunikation 
för ledhuvudmannens leder och till att klargöra ansvarsfördelningen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2022 bland 
annat att sedan två år tillbaka arbetar Västmanlands alla kommuner mot samma 
målinriktning när det gäller ledutveckling. Fas 1 har inneburit ledutveckling för 
MTB spår och man är nu inne i fas 2 som riktar in sig på vandring och paddling. 
Den regionala samordningen innebär att alla kommuner är välkomna att delta i 
arbetet utan några ekonomiska åtaganden utan fokus är på att hitta gemen-
samma kriterier och uppföljningsrutiner så att besökaren inte ska uppleva skill-
nader i standard oavsett vilken kommun som besöket sker i. Alla kommuner 
som ingår i samverkansavtal binder sig att följa de rutiner och åtgärder som är 
överenskommet i avtalet. Region Västmanland åtar sig att marknadsföra de 
leder som ingår i avtalet under det gemensamma varumärket och webbplatt-
formen ”Trails of Västmanland”.  
 
För att kunna hålla jämn takt med resterande kommuner och utöka marknads-
andelar under det strategiska utvecklingsområdet i attraktionsstrategin, ”Stråk 
och leder” så är det fördelaktigt att ingå ett avtal med Region Västmanland vad 
gäller kriterier för vidareutvecklingen av våra stråk och leder.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 14. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal med Region Västmanland gällande ledutveckling enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Region Västmanland 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 13 
 
Från ord till handling - Regional Kulturplan för Västmanland 2023-2026 - 
för yttrande   Dnr 16/22 
 
Region Västmanland har sänt ut förslag till Regional Kulturplan för Västman-
land 2023-2026 på remiss till bland annat Hallstahammars kommun. Yttrande 
ska vara regionen tillhanda senast den 18 mars 2022. 
 
Kulturplanen är Region Västmanlandsplan för vad regionen tillsammans med 
olika samarbetspartners ska utveckla inom kulturområdet 2023-2026. Den anger 
inriktning, prioriteringar och mål samt är underlag för Region Västmanlands 
ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. Västmanlands regionala 
kulturplan beslutas av regionfullmäktige. Den fungerar styrande för de verk-
samheter som ingår i kultursamverkansmodellen, vägledande för länets kom-
muner samt inspirerande för övriga kulturinstitutioner, kulturskapare och civil-
samhället. Kulturplanen innehåller tre målområden, Kultur för ett välmående 
Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett skapande Västmanland. 
Kopplat till kulturplanen kommer Region Västmanland att ta fram en hand-
lingsplan som beskriver hur olika verksamheter och organisationer arbetar med 
kulturplanens mål och utvecklingsområden. Kulturplanen är Region Västman-
lands plan för vad regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska ut-
veckla inom kulturområdet 2023 – 2026. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2022 bland 
annat att kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit i olika förankrings- och 
dialogmöten som varit en del i Region Västmanlands arbete för att ta fram ett 
relevant och aktuellt underlag till den nya regionala kulturplanen. Som flera av 
Västmanlands mindre kommuner framhållit i de olika dialogmötena, är skolan 
betydelsefull bland annat som arena för att möta kultur i dess olika konstformer, 
testa på och utforska kultur m m. Betydelsen av olika kulturformers vardagliga 
närvaro i skolans undervisning kan inte nog betonas när det också gäller att 
uppnå skolans målarbeten.  
 
Kultur- och fritidschefen föreslår nämnden besluta att innehållet i regional kul-
turplan för perioden 2023-2026 ska kompletteras med att under planperioden 
undersöka möjligheten att starta upp ett nationellt pilotprojekt vars syfte är att ta 
fram en modell för hur kultur i skolans vardag kan bli en hävstång för kun-
skapsutveckling, kreativa skapandet, breddat språkutveckling, ökat kulturell 
mångfald m m. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 15. 
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Forts KFN § 13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Regional Kulturplan för Västmanland 2023-2026 
överlämnar förvaltningens skrivelse den 10 februari 2022. 
 
 
 
_________ 
Exp:  Region Västmanland 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 14 
 
Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2021 inklusive redovisning 
av resultat av internkontroll 2021   Dnr 25/22 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat årsredovisning för kultur- och fri-
tidsnämndens verksamhet under 2021 inklusive resultat av internkontroll 2020 
samt mål och nyckeltalstabell 2021. År 2021 redovisar kultur- och fritidsnämn-
den ett positivt resultat, +1,3 miljoner kronor. Under året har besöksverksam-
heter haft begränsningar eller till och med varit stängda till följd av pandemin. 
Detta har inneburit stora inkomstbortfall inom bad och camping. För att minska 
befarat underskott har tidiga anpassningar gjorts av budgetramen och den 
största neddragningen gjordes inom område kultur och fritid. Under året har 
man inte kunnat genomföra evenemang till följd av pandemin vilket gett lägre 
kostnader. Föreningsbidragen blev lägre och beror på mindre föreningsverk-
samhet till följd av pandemin. Vakanta tjänster har också bidragit till de lägre 
kostnaderna. Inom bad och camping har man haft färre visstidsanställda. Över-
skottet på område kultur och fritid täcker upp för det negativa utfallet på bad 
och camping. Kultur- och fritidsförvaltningen hade 2021-12-31 totalt 35 tills-
vidareanställda medarbetare, varav 25 kvinnor och 10 män. Medelåldern för de 
tillsvidareanställda var 45,54 år. Kvinnorna hade en medelålder på 42,72 år 
medan männens medelålder var 52,60 år. Förvaltningens åldersstruktur har för-
ändrats. Andelen unga medarbetare, upp till 29 år gamla, har minskat jämfört 
med 2020 och närmar sig nu samma nivå som 2019. Andelen i åldersgrupp 30–
39 år samt över 60 år ökat, vilket visar på fler pensionsavgångar inom näst-
kommande femårsperiod. Andel heltid bland de tillsvidareanställda kvinnorna 
har fortsatt minska sedan 2019, medan andelen män som arbetar heltid ökar. 
Sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen för 2021 är totalt 2,69 %. 
Detta är nästan en halvering gentemot 2020 då sjukfrånvaron låg på 5,40 %. 
Sett till hela kommunen så ligger sjukfrånvaron på 6,84 %, alltså har förvalt-
ningen en lägre frånvaro än snittet i kommunen som helhet. Kultur- och fritids-
nämnden redovisar år 2021 ett positivt resultat, +1,3 miljoner kronor. De 
anpassningar som gjordes vid årets början för att möta de minskade intäkterna 
har fått effekt samtidigt som kostnaderna blev lägre bland annat till följd av 
vakanta tjänster, färre evenemang samt lägre föreningsbidrag. Ingen handlings-
plan upprättas för år 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 16. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2021, inklusive 
internkontroll 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
_________ 
Exp:  Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen     
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KFN § 15 
 
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2022-2024    Dnr 44/20 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 129 att kom-
munfullmäktige ska fastställa ny biblioteksplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021 § 25 att återremittera ärendet 
då de vill ha svar på/eller ge fördyligande i planen enligt följande: 
 

• att planen till större del rikas mot att stimulera och söka upp grupper 
som i nuläget inte själva söker sig till biblioteket 

• hur föräldrar och barn i ett tidigt stadium erbjuds aktiviteter för att 
stimulera läslust och läsförståelse 

• hur biblioteket mer aktivt i samverkan med andra verksamheter når och 
söker upp grupper och människor för att stimulera till läsning och 
kulturupplevelser  

• beskrivning hur trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets ut-
rymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler 
kan nås  

• att målen i biblioteksplanen främjar läslust och läsförståelse och ger ett 
extra stöd till språksvaga grupper och hur antalet utlån till samma mål-
grupper kan ökas 

• att det finns en koppling mellan biblioteket och skolbibliotek med mål-
sättningen att ha en gemensam biblioteksplan. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 september 2020 
bland annat att: Det finns ingenting att erinra mot de mål och prioriteringar som 
finns angivna i planen och inte heller mot de strategier som lyfts fram för att 
uppnå bibliotekslagens krav och uppsatta mål. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen har dock några funderingar kring var vissa saker delges samt var och när 
en precisering av inriktningsmålen i stycke 4.4.1 sker. Barn- och utbildnings-
nämnden har den 29 september 2021 § 72 beslutata att överlämna förvaltning-
ens skrivelse som sitt yttrande. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till ny biblioteksplan i vilken kommun-
styrelsens och barn- och utbildningsnämndens synpunkter i vissa delar har 
beaktats och vissa delar ingår i handlingsplanen för biblioteksverksamheten. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2022 § 17 att överlämna ärendet till 
kultur- och fritidsnämnden utan eget förslag. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att biblioteksplanen ska antas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) 
yrkande. 
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Forts KFN § 15 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta biblioteksplan för perioden 2022 - 2024 för Hallstahammars kommun 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 
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KFN § 16 
 
Öppettider vid huvudbibliotek i Hallstahammar fr o m den 2 maj 2022    
Dnr 30/22 
 
Nu gällande öppettider beslutades av nämnden den 20 maj 2020 § 48. 
 
Förvaltningen har i skrivelse den 15 februari 2022 lämnat förslag på att ändra 
öppettiderna för biblioteksverksamheterna i Kulturhuset. Förslaget innebära att 
biblioteket är obemannat vid två separata tillfällen. Den ena vardagen mellan 
klockan 10.00-13.00 och den andra mellan klockan 13.00-17.00. Möjlighet 
finns att besöka biblioteket under dessa tider. Ett ”särskilt tillsstånd” krävs för 
detta vilket innebär att en ”blipp” behöver kvitteras ut vid biblioteket för att få 
tillträde. En utvärdering av verksamhetsutvecklingen föreslås redovisas till 
nämnden senast vid nämndsammanträdet i februari 2024. 
 
Nuvarande öppettider vid huvudbiblioteket är: 
Måndag 10.00-18.00 
Tisdag 10.00-17.00 
Onsdag 10.00-18.00 
Torsdag 10.00-17.00  
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00  
Söndag stängt 
 
Förslag på öppettider från och med den 2 maj 2022: 
Måndag 10.00 -18.00 
Tisdag 10.00-13.00 – biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Tisdag 13.00-17.00 
Onsdag 10.00-18.00 
Torsdag 10.00-13.00 
Torsdag 13.00-17.00 - biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00  
Söndag stängt 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 18. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att, med upphävande av sitt beslut i tillämpliga delar den 22 maj 2020 § 48 fast-
ställa öppethållande för huvudbiblioteket i Kulturhuset, Hallstahammar, samt 
biblioteksfilialen och fritidsgårdsverksamheten i Kolbäck fr o m den 2 maj 
2022:  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-22 14 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KFN § 16 
 
Måndag 10.00 -18.00 
Tisdag 10.00-13.00 – biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Tisdag 13.00-17.00 
Onsdag 10.00-18.00 
Torsdag 10.00-13.00 
Torsdag 13.00-17.00 - biblioteket är obemannat, särskilt tillstånd, ”blipp”, krävs 
för tillträde till biblioteket 
Fredag 10.00-17.00 
Lördag 10.00-14.00  
Söndag stängt 
 
att utvärdering av införande av att biblioteket är obemannat vissa tider ska 
redovisas till kultur- och fritidsnämnden senast vid nämndens sammanträde i 
februari 2024. 
 
 
 
_________ 
Exp: Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidschefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-22 15 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 17 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-   allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-22 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-22 

   
-   arbetsutskottets protokoll 2022-02-16 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-22 16 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KFN § 18 
 
Driftbidrag till Stiftelsen Trångfors smedja 2022    Dnr 11/22 
 
Bertil Bredin (M) och Owe Nilsson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 
deras ställe inträder Ewa Wilhelmsson (C) och Inger Emterby Thuresson (KD). 
 
Stiftelsen Trångfors smedja anhåller i skrivelse den 10 januari 2022 om utökat 
bidrag om 60 000 kronor för stiftelsens verksamhet. I underlaget till ansökan 
beskriver stiftelsen att intresset för Trångfors smedja har ökat under de senaste 
åren. De beskriver också att det ökade besöksantalet medför merarbete och 
ökade kostnader med sophantering och latrin. Behov för inköp av färg, virke 
och verktyg har också beskrivits. De utför också en betydelsefull guideverk-
samhet för kommunen. Stiftelsen har de senaste åren beviljats 52 000 kronor i 
bidrag. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 januari 2022 bland annat att 
förvaltningen har följt utvecklingen av verksamheten under ett antal år och kan 
konstaterat att det publika intresset och viljan att ideellt engagera sig i renove-
ring och underhållningsarbetet har ökat. Trångfors smedja är en viktig del av 
kommunens historia och ur ett nationellt perspektiv finns det ytterst få smedjor 
av detta slag bevarade. Det är bland annat av den anledningen viktigt att fort-
sätta stödja verksamheten.  På grund de rådande ekonomiska förutsättningar 
som nämnden har att hantera bedömer förvaltningen att det inte är möjligt att 
utöka det årliga verksamhetsbidraget från 52 000 kronor till 60 000 kronor.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2022 § 12. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
 
att bevilja stiftelsen Trångfors smedja bidrag om 52 000 kronor för år 2022. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja 
 Controller 
 Kultur- och fritidschefen 
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