
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-15 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf ej § 100 
 Hanna Lostelius (C)   
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD) ej § 78-102  
 Reijo Tarkka (V) ej § 95-96  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Kenth Erngren (V) § 78  
 Annica Lindholm § 95-96  
 Rolf Hahre (S) § 100  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 95-96, 99-100, Lennart Andersson (S), Lennart 

Ahlström (S) ej § 98, David Lindberg (L) ej § 84, 101, Stieg Andersson (M), 
Kenth Erngren (V) ej § 78, Annica Lindholm (V) ej § 92 95-96, Ewa Björklund 
(SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, övriga se § 78. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) och Tony Frunk (S) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 april 2019 klockan 08.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 78 - 102 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 100   Kjell Ivemyr (S) § 100 
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Hans Strandlund (M)    Tony Frunk (S) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 78 - 102 
  
Sammanträdesdatum 2019-04-15 
  
Anslaget uppsättes 2019-04-18 Anslaget nedtages 2019-05-10 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 78 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 80-81, 99 – Ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson  
§ 84 – Planarkitekt Emil Lindström 
§ 94, 97 – Säkerhetssamordnare Lina Marklund 
§ 101 – Kommunjurist Armine Kanakanian 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.00 – 13.15 
 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 79 
 
Information från Region Västmanlands beredningar, ägarmöten m m    
Dnr 6/19 
 
David Lindberg (L) informerar från årsmöte med AB Hallstahem. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 80 
 
Omfördelning av medel i investeringsbudget 2019 för ombyggnad av 
Skantzöbadet    Dnr 134/19 
 
Tekniska nämnden har den 26 mars 2019 § 29 bland annat beslutat att hem-
ställa hos kommunstyrelsen att för ombyggnad av Skantzöbadet omfördela 3 
mkr från Knektbacken inom investeringsbudget 2019 och 3 mkr från Resecent-
rum inom investeringsbudget 2020. 
 
Badet är i stort behov av åtgärder och kan tvingas att stänga med kort varsel om 
något havererar. I dagsläget är risken överhängande om man väljer att inte åt-
gärda badet nu. Hela området är en attraktion för Hallstahammar och lockar 
många besökare även från andra kommuner.  
 
I investeringsbudgeten finns det avsatt 24 miljoner för ombyggnation av 
Skantzöbadet, (fördelade med 12 miljoner vardera på åren 2019 samt 2020). En 
upphandling på ovanstående arbeten har varit ute på förfrågan. Den totala kost-
naden inklusive byggherrekostnader kan beräknas uppgå till 30 miljoner kro-
nor. Tekniska förvaltningen bedömer att 26 mkr har en avskrivningstid på 40 år 
och att de 4 mkr som avser bassängduk samt bassängtäckning har en avskriv-
ningstid på 15 år. Detta innebär en kapitalkostnad på 1 500 000 kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 mars 2019 § 32 beslutat att under förut-
sättning av fullmäktiges tidigare beslut av verksamhetsramarna för budgetpe-
rioden 2019-2021 ligger fast, kommer nämnden att klara den utökade kapital-
kostnaden om avskrivningstiden är 40 år samt att kapitalkostnaden får fördelas 
till 900 tkr för 2020 (7/12 månader*1500 tkr i kapitalkostnad år 2020) och 600 
tkr år 2021. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i ärendet den 5 april 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 54. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
tekniska nämnden ska avrapportera projektet avseende byggherrekostnad och 
avstämning mot anbud till kommunstyrelsen.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att inom 2019 års investeringsbudget omfördela 6 miljoner kronor från pro-
jektet ”Knektbacken inkl bidrag” till ”Skantzöbadet inkl duk” för ombyggnad 
av Skantzöbadet,  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 80 
 
att återförande av investeringsmedel för projektet ”Knektbacken inkl bidrag” 
får hanteras i samband med mål och budget 2020-2022, samt  
 
att tekniska nämnden ska avrapportera projektet avseende byggherrekostnad 
och avstämning mot anbud till kommunstyrelsen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 81 
 
Omfördelning av medel i investeringsbudgeten  2019 för exploatering av 
industrigata på Eriksberg    Dnr 133/19 
 
Tekniska nämnden har den 26 mars 2019 § 30 beslutat att hemställa hos kom-
munstyrelsen att för exploatering av Industrigata Eriksberg omfördela 3,5 mkr 
från Knektbacken och 2 mkr från Belysning ny GC-väg Kolbäck-Strömsholm 
inom investeringsbudget 2019, samt omfördela 2 mkr från Centrumutveckling 
inom investeringsbudget 2020. 
 
Tekniska förvaltningen anför bland annat att Hallstahammars kommun har 
industrimark till försäljning på Eriksbergs industriområde. Som läget är just nu 
kan vi inte sälja mer industrimark innan vi fått infrastrukturen på plats. Det be-
höver anläggas VA-ledningar och gata så att ytterligare industrimark blir till-
gänglig för intressenter som önskar etablera sig på området. I investeringsbud-
geten finns inga medel avsatta för Industrigata Eriksberg under 2019, däremot 
finns det idag avsatt 9 mkr för 2020. 
 
Tekniska förvaltningen har märkt av ett ökat intresse för industritomter och be-
dömer att det är strategiskt riktigt att anlägga industrigatan för att möjliggöra 
fortsatt avstyckning och försäljning av industritomter. I det första skedet hand-
lar det om att göra marken tillgänglig. Det behöver läggas VA-ledningar samt 
få gatans överbyggnad på plats, beläggningen skulle det inledningsvis kunna 
avvaktas med. Investeringskostnad för hela projektet beräknas uppgå till 7,5 
mkr varav 5,5 mkr skulle behöva investeras under år 2019. 
 
För närvarande säljs industrimark för 80 kr/m2, vilket är förhållandevis billigt. 
Om industrigatan anläggs görs ca 75 000 m2 tillgängligt för försäljning, som 
med dagens försäljningspris skulle inbringa 6 000 000 kronor.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i ärendet den 5 april 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 55. 
 
Hans Strandlund (M) och Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att tidigarelägga investeringen för exploatering av industrigata på Eriksberg och 
utöka investeringsbudgeten för 2019 med 5,5 mkr,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen) att bevaka om 
investeringen kräver utökning av beslutad låneram, samt  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 81 
 
att återstående investering för exploatering av industrigata på Eriksberg får 
hanteras i samband med mål och budget 2020-2022.  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 82 
 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och upp-
följning av projekt och investeringar”      Dnr 302/18 
 
Hallstahammars kommuns förtroendevalda revisorer har, med anlitande av 
PwC, utarbetat rapporten ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och 
uppföljning av projekt och investeringar”, vilken har behandlats och godkänts 
vid revisorernas sammanträde den 22 november 2018.  
 
Av revisorernas skrivelse den 22 november 2018 framgår bl a att i rapporten 
bedöms det att Hallstahammars kommun inte har en tillräcklig styrning, kont-
roll och uppföljning av projekt och investeringar.  
 
Revisorerna lämnar utifrån revisionsrapporten följande rekommendationer: 

• Interna riktlinjer bör tas fram och fastställas av fullmäktige. De bör 
innehålla information om vilka underlag som krävs för att beslut om 
investeringar ska kunna fattas. Vilka beslutstillfällen kalkylerna ska 
uppdateras för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag, till vem åter-
rapporteringen ska göras samt om tidsplanen följs. I samband med att 
riktlinjer tas fram bör även systemmässiga och manuella kontroller för 
att säkerställa efterlevnad av rutiner och riktlinjer införas.  

• Det bör av riktlinjer framgå vilka underlag som ska finnas tillgängliga 
inför politiska beslut och prioriteringar.  

• Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör av 
investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla 
samt hur större avvikelser ska hanteras/kommenteras.  

• Att införa ett mer ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör 
övervägas då investeringsvolymerna de kommande åren ökar kraftigt.  

• Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.  
 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2019 bemött revisorernas 
synpunkter. Tekniska nämnden har den 26 mars 2018 § 24 beslutat att över-
lämna förvaltningens skrivelse som yttrande över revisionsrapporten.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 56. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom 
 
 
__________ 
Exp till: Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 83 
 
Namnsättning av kvartersnamn för Kv. Vattentornet     Dnr 145/19 
 
Detaljplanen för Kv. Vattentornet vann laga kraft den 28 december 2017. Nu 
har arbetet med exploateringen påbörjats vilket betyder att området kommer 
delas in i nya fastigheter. Lantmäteriet önskar ett nytt kvartersnamn för området 
vilket kommunen ska besluta om. Kvartersnamnet ligger sedan till grund för 
fastighetsnamnen. 
Namnsättning av kvartersnamn hanteras av samhällsbyggnadsenheten för 
kommunstyrelsens räkning. Samråd har skett med tekniska förvaltningen. 
Detaljplanen döptes till Kv. Vattentornet på grund av närheten till Vattentornet 
och man har även namnsatt en av gatorna till Vattentornsvägen. Förslaget är att 
kvartersnamnet för området ska heta Vattentornet för att stämma överens med 
gällande detaljplan och omkringliggande väg.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 57. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nya områden för detaljplanen Kv Vattentornet ska få kvartersnamnet 
Vattentornet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-15 10 () 
 

  
 
 
KS § 84 
 
Detaljplan för Näslundskolan, Dp. 227 – för antagande    Dnr 216/18 
 
Näslundskolan i Hallstahammar är i behov av en ombyggnation. Ett ökat elev-
antal råder i kommunen och en ny trafiklösning i området behöver ses över. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnation, förbättra dagens 
trafiksituation samt befästa viss bostadsmarkanvändning i området. Parallellt 
med planarbetet har Sweco arbetat med en trafiklösning för Näslundskolan och 
dess omgivning. Samtidigt har också arkitektfirman Gravity Group arbetat fram 
en programhandling som anger skolans framtida utformning.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. De synpunkter som kom-
mit in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande. Där framgår de överväganden som gjorts och vilka för-
ändringar som genomförts. Förslaget bedöms medföra en lämplig markanvänd-
ning. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 59. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Näslundskolan, Dp. 227. 
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 85 
 
Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö kom-
munalförbund – för yttrande    Dnr 8/19 
 
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö 
för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor 
kring avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger 
kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit 
fram förslag till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av av-
fallsplan och renhållningsföreskrifter. Förbundet kan dock inte besluta om ren-
hållningsordningen. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41 § ska beslutet fattas i 
respektive kommuns kommunfullmäktige. 
 
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö Kom-
munalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till år 
2030. Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska 
dokument som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. 
 
Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet 
och därmed jämförligt avfall som uppstår i medlemskommunerna ska hanteras. 
Med ”därmed jämförligt avfall” avses vanligen avfall som uppstår i verksam-
heter, men som påminner om avfall som uppstår i hushåll – exempelvis städ-
sopor, rest- och matavfall samt fett från fettavskiljare. I föreskrifterna anges 
förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna samlas in och tas om-
hand. De omfattar bland annat anvisningar om sortering, placering av kärl och 
andra behållare, utformning av hämtställen, hämtningsintervall, transportvägar 
och ansvarsfördelningen. I avfallsföreskrifterna finns också regler om undan-
tag, exempelvis uppehåll i avfallshämtningen och eget omhändertagande av 
hushållsavfall. 
 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden 
samt socialnämnden har inkommit med yttranden över förslaget. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 60. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överlämna skrivelse daterad 2019-04-08 inklusive nämndernas yttranden 
som sitt yttrande över Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för 
VafabMiljö Kommunalförbund, enligt en till ärendet hörande bilaga, 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fots KS § 85 
 
att avfallsplanen fokuserar på det som ligger inom Vafabs kärnområde, att 
främja och underlätta insamling av avfall och uttjänta varor av olika slag, 
Vafabs affärsfokus ska inte ligga på de kommande stegen i förädlingstrappan, 
såsom kommersialisering av återvunna eller återbrukade plagg/varor, 
 
att planen och målen måste renodlas, många av målen är rimliga men Vafab har 
inte ägarskapet kring varken genomförande eller uppföljning varvid de blir 
svåra att genomföra, samt  
 
att servicemål gentemot kund ska införas i planen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: VafabMiljö Kommunalförbund 
 Tekniska nämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Socialnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 86 
 
Nytt särskilt boende för äldre i Hallstahammars kommun    Dnr 210/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104 att som inrikt-
ningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska tillskapas 
fram till 2025. Kommunfullmäktige uppdrog vidare till socialnämnden och tek-
niska nämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att pre-
sentera en mer detaljerad budget och kalkyl för de två förslagen dvs bygga ett 
nytt särskilt boende för äldre alternativt ombyggnad av Ädelstenen. Av utred-
ningen skulle framgå dels kostnader och andra konsekvenser av att använda 
Ädelstenen som tillfällig boendelösning. Dessutom fanns ett uppdrag att pre-
sentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett särskilt 
boende för äldre. Av den utredning som låg till grund för kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut framgick bl a att i investeringsbudgeten för åren 2018-2020 
fanns 35 miljoner avsatt under 2 år för att påbörja en etappvis ombyggnad av 
Ädelstenen. Dessutom fanns medel för personalkostnader upptagna i samma 
budget.   
 
En projektgrupp påbörjade i februari 2018 planeringen inför en kommande om-
byggnation av Ädelstenen för de behov som finns under kommande år. Tek-
niska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef och 
ekonomi- och finanschef anförde i skrivelse den 15 augusti 2018 att det finns 
två alternativ för att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad gäller 
platser i särskilt boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen respektive ny-
byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre.  

 
Behov av ytterligare platser i särskilt boende redovisas i skrivelse daterad den 
10 januari 2019. Bland annat framgår att ett alternativ är att Ädelstenen byggs 
om så att 44 lägenheter skapas förutom de 11 lägenheter som redan finns i 
befintliga Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister som finns i den befintliga 
byggnaden. Förslaget bygger på skisser som togs fram i samband med att ett 
nytt särskild boende för äldre diskuterades redan 2013. Skisserna har under 
hösten 2018 bearbetas av de arkitekter som kommunen har ramavtal med i 
samverkan med socialförvaltningen för att skapa ett så bra boende som möjligt 
för brukarna. Den tidigare uppskattade kostnadsvolymen inbegrep bara delar av 
Ädelstenen, ingen förändring av utemiljön fanns med i förslaget och inte heller 
behovet av att åtgärda befintliga brister på yttertaket. Enligt anlitad extern kal-
kylator så uppgår investeringskostnaden för en ombyggnad av Ädelstenen till 
ett fullvärdigt särskilt boende till ca 150 Mkr inklusive byggherrekostnader.  
 
Det andra alternativet är att befintliga Ädelstenen ersätts i med en helt ny 
byggnad med 55 lägenheter. Fördelarna med detta förslag är att byggnaden kan 
placeras på den plats som är mest optimal med hänsyn till behovet.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS 86 
 
Ädelstenen har långa korridorer vilket inte är optimalt för personalens arbets-
miljö eller för effektiviteten i arbetet. Driftsmässigt för verksamheten innebär 
detta tydliga skillnader gentemot ombyggnadsalternativet. I en ny byggnad så 
kan också nya tekniska system och smarta digitala lösningar enklare integreras 
i byggnaden. Energiförbrukning samt övrig fastighetsdrift blir betydligt lägre i 
en ny byggnad. Investering enligt en översiktligt gjord kalkyl är ca 154 Mkr 
inklusive byggherrekostnader. 
 
En lokaliseringsutredning har utförts för att hitta möjliga platser för ett särskilt 
boende för äldre samt för att beskriva för- och nackdelar med olika placerings-
alternativ 
 
Tekniska nämnden och socialnämnden har beslutat i ärendet den 2019-03-26 § 
31, respektive 2019-03-28 § 26.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 61. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att den nionde att-satsen i arbetsutskottets förslag 
ändras till följande: att uppdra till tekniska nämnden att tillse att äldreboendet 
byggs antingen i egen regi genom styrd totalentreprenad eller genom upphand-
ling av byggnation, förvaltning och drift tillsammans eller var för sig. Tommy 
Emterby (KD) instämmer i Strandlunds yrkande. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att-saten avseende investeringen får finansieras 
genom nyupplåning enligt finanspolicyn ska utgå. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar arbetsutskottet med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) änd-
ringsyrkande och i övrigt med bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i enlighet med skrivelse daterad den 
10 januari 2019, 
  
att fastställa en total investeringsram för uppförande av äldreboendet till 160 
mkr för 55 lägenheter,  
 
att närmare utreda förutsättningarna för lokalisering av det nya särskilda boen-
det för äldre, om 55 platser, varvid fastigheten Herrevad 6:3 i Kolbäck förordas, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utifrån sitt samordningsansvar godkänna 
socialnämndens och tekniska nämndens underlag innan erforderliga beslut 
fattas i respektive nämnd, 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-15 15 () 
 

 
 
 
Forts KS § 86 
 
att äldreboendets driftkostnader, i 2019 års prisindex, beräknas uppgå till ca 
800 tkr per plats,  
 
att slutlig driftbudget tas i samband med att kommunfullmäktige antar Mål och 
Budget för åren 2023-2025,  
  
att slutlig ställning till investeringsram inkl byggindex och låneram tas i Mål 
och Budget 2023-2025,  
 
att uppdra till tekniska nämnden att bygga (upphandla) och förvalta den nya 
fastigheten varvid man bör tillämpa en s k styrd totalentreprenad som inklu-
derar praktikplatser,  
 
att byggnationen bör göras med miljö-, klimat- och energismarta/effektiva lös-
ningar varvid kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar ska godkänna 
socialnämndens och tekniska nämndens underlag innan erforderliga beslut fatt-
tas i respektive nämnd,  
 
att enlighet med kommunstyrelsens reglemente ska 1 % avsättas av investe-
ringsramen för konstnärlig utsmyckning,  
 
att uppdra till socialnämnden att utreda förslag på moderna tekniska lösningar 
och hjälpmedel, samt 
 
att Ädelstenen används för etappvis utökning av tillgängliga platser i särskilt 
boende för äldre tills det nya boendet står klart. 
 
Till förmån för Hans Strandlunds (M) yrkande reserverar sig Hans Strandlund 
(M), Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 87 
 
Markanvisningsavtal avseende Niten 1 – för godkännande    Dnr 31/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 26 mars 2019 bland annat 
att en markanvisningstävling anordnades våren 2016 för att erbjuda fastighets-
förvaltare och byggföretag möjlighet att bygga bostäder på kv. Niten. Täv-
lingen vanns av OBOS AB och deras dotterbolag Myresjöhus skulle bygga bo-
städer på hela fastigheten. Tekniska nämnden beslutade att tilldela marken till 
det vinnande företaget. OBOS sökte bygglov för den tänkta bebyggelsen men 
fick inte tillräckligt med sålda bostadsrätter för att starta byggnation på fastig-
heten. Under sommaren 2018 meddelade OBOS AB att man inte hade för av-
sikt att gå vidare med byggnation på fastigheten. Hallstahammars kommun 
köpte då tillbaka marken på fastigheten för att kunna erbjuda marken till annat 
exploateringsföretag. 
 
En ny markanvisningstävling anordnades under hösten 2018 och två företag 
lämnade in förslag på exploatering av fastigheten. Tekniska nämnde tog i 
december beslut om att tilldela marken till Widen och Eriksson AB som avser 
att bygga bostadsrätter på marken. Förslaget upptar halva markytan. På den 
andra halvan av fastigheten som är på ca 8600 har Hallstahem AB lämnat in ett 
förslag på byggande av hyreslägenheter. Tekniska nämnden tog i december 
2018 beslut att Hallstahem skulle utveckla sitt förslag innan markförvärv. 
Hallstahem har i mars 2019 inkommit med ett nytt förslag där ett nytt koncept 
presenteras. Förslaget bygger på mindre yteffektiva lägenheter.  
 
Förvaltningen bedömer att Hallstahems nya förslag är väl genomarbetat och 
bygger på ett välbeprövat koncept. Hallstahem kommer att bygga hyresrätter 
vilket innebär att området kommer att få en blandning av hyresrätter, bostads-
rätter samt villor i närliggande området kv. Fasanen. Hallstahem har även pre-
senterat en tidplan som känns attraktiv eftersom byggnationen kan starta redan 
hösten 2019. Ett förslag till markanvisningsavtal har tagits fram och kommuni-
cerats med exploatören. Avsikten är att teckna ett avtal och att ett marköver-
låtelseavtal träffas sen med exploatören och exploatören övertar marken när 
köpeskillingen betalats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 62. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal avseende Niten 1 med AB Hallstahem, 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_________ 
Exp till: Exploateringsingenjör f v b till berörd 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 88 
 
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende Fasanen etapp 1 – 
för godkännande     Dnr 29/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2019 bland annat 
att en markanvisningstävling anordnades under hösten 2018 och tävlingen 
vanns av Byggtitanerna AB som avser att bygga 3 radhus med 6 lägenheter på 
fastigheten. Ett markanvisningsavtal har tagits fram som undertecknats av 
Byggtitanerna AB den 23 januari 2019. I mitten av februari hörde bolaget av 
sig och önskade ändra exploatör till Wadköpingshus AB.  

 
Byggtitanerna anför i sin skrivelse att man inte ska ha något med bostadsrätts-
föreningen Fasanen att göra förutom att Byggtitanerna kommer att vara det 
byggbolag som bygger bostäderna. I en senare skrivelse från den 18 mars så 
skriver man att deras skattejurist avrått från att bolaget både ska vara bygg-
herre och byggbolag. 
 
Förvaltningen föreslår att ett tilläggsavtal tecknas med Byggtitanerna AB där 
exploatören för projektet ändras från Byggtitanerna AB till Wadköpingshus 
AB. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 63. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende Fasanen, etapp 1, 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Exploateringsingenjör f v b till berörd 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-04-15 18 () 
 

  
 
 
KS § 89 
 
Namnsättning av ny gata i Östra Nibble     Dnr 57/19 
 
Den 7 juni 2018 antogs en ny detaljplan i Östra Nibble, plan nr 221 Östra 
Nibble 6. Detaljplanen möjliggör bebyggelse av bostäder i området. En ny gata 
finns med i detaljplanen med anslutning från Hästhovsvägen. Även en gata på 
fastigheten Hallstahammar-Nibble 1:178 kommer att behöva anläggas då 8 st 
flerfamiljhus kommer att byggas. Eftersom inget namn är taget för den nya 
gatan behöver ett sådant beslutas. Namnsättning av gator beslutas av kommun-
styrelsen. Samråd ska ske med kultur- och fritidsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att vägen ska heta Malvavägen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 mars 2019 § 29 att förorda att den 
nya gatan på fastigheten Hallstahammar-Nibble 178 ska namnsättas med 
Kamomillvägen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 64. 
 
Hanna Lostelius (C) yrkar att den nya vägen ska få namnet Kamomillvägen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 
till Hanna Lostelius (C) yrkande och avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att den nya gatan på fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:178 ska få namnet 
Kamomillvägen. 
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 90 
 
Anslutning till regional strategi för jämställdhetsintegrering    Dnr 21/19 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län antog i december 2017 en regional strategi 
för jämställdhetsintegrering. Strategin för jämställdhetsintegrering utgår från ett 
regeringsuppdrag och är länets gemensamma viljeinriktning. Den är framtagen 
inom länets jämställdhetsråd i samråd med länets samverkanspartner och utgår 
ifrån regionala förutsättningar och utmaningar. Strategin visar på vilket sätt 
aktörerna i Västmanlands län gemensamt ska röra sig i riktning mot de natio-
nella jämställdhetspolitiska målen. På nationell nivå har regeringen följande 
huvudmål för jämställdhetspolitiken: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.” Utöver huvudmålet finns sex delmål: 
 

1. Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
2. Jämställd ekonomi livet ut. 
3. Jämställd utbildning. 
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
5. Jämställd hälsa. 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 januari 2019 att strategi 
för jämställdhetsintegrering i Västmanlands län 2018-2020 ligger väl i linje 
med kommunens lokala politiska mål inom området. Den tar även tydligt sin 
utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, vilket även är 
det ramverk som arbetet kring jämställdhet kommer knyta an inom. Därtill har 
Hallstahammars kommun för närvarande tre deltagare från kommunstyrelseför-
valtningen, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med i en 
regional utbildning i processledning för jämställdhets- och hållbarhetsarbete 
som pågår 2018-2020.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 65. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att Hallstahammars kommun ansluter sig till den regionala strategin för 
jämställdhetsintegrering 2018-2020, samt 
 
att arbetet med lokala processer och styrmedel utifrån strategin integreras i 
arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Reglementspärmen 
 Strategi- och utveckling 
 Samtliga nämnder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 91 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 135/19 

 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 4 april 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 66. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 92 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2018 – ansvars-
frihet för nämnden    Dnr 114/19 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 18 mars 2019 inkommit med års-
redovisning för 2018. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-
sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 67. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 93 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, 
Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Anders Randelius (samtliga M) 
angående införande av kommunala ordningsvakter    Dnr 267/17 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, Torbjörn Estelli, Stieg 
Andersson, Anders Randelius (samtliga M) anför i motion den 26 oktober 2017 
”Nu får det vara nog. I helgen knivskars en ung person svårt i centrala Hallsta-
hammar, Hallstaparken har haft ett flertal inbrott på bara några dagar. Butiker 
och näringsidkare vittnar om att det är en mycket otrygg situation och anlitar 
vaktbolag för stora pengar. Hallstahammarsborna känner sig inte trygga i sin 
kommun. 
 
Under en längre tid har det varit stökigt i Hallstahammar med personrån, skade-
görelse och bråk. Det är inte acceptabelt. Det är också uppenbart att polisen inte 
klarar av sitt uppdrag. Polisen klarar inte att upprätthålla ordning och säkerhet i 
vår kommun. Det är polisens uppgift att stävja och klara upp brottslighet av det 
här slaget och det är de som får stå till svars med varför de misslyckas med sin 
uppgift. Men kommunen har också ansvar för trygghet. Kommunen måste gå in 
där polisen fallerar. Hallstahammars kommun måste stärka sitt trygghets-
skapande arbete. 
Därför föreslår Moderaterna i Hallstahammar 
Att Hallstahammars kommun inför kommunala ordningsvakter 
Att Hallstahammars kommun tar fram avgränsade områden för ordningsvak-
terna med syfte att trygga säkerheten i centrala Hallstahammar” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 mars 2019 bland annat: 
De större butikerna har sedan flera år tillbaka anlitat väktare från tid till annan. 
Väktare får dock inte ingripa på samma sätt som polisen utan har endast be-
fogenheter att övervaka m m. Föreningen Vi i Hallsta inkom under våren 2018 
med en ansökan till kommunen om medfinansiering för att på prov kunna anlita 
ordningsvakter i syfte att öka tryggheten i Hallstahammars centrum. Ordnings-
vakter har utökade befogenheter att ingripa vid incidenter och händelser och 
kvarhålla personer tills polisen kommer. Det krävs dock tillstånd från Polis-
myndigheten för att kunna anlita ordningsvakter. Kommunen biträdde före-
ningen med en sådan ansökan. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i april men då ingen formell ansökan 
fanns uppdrog styrelsen till arbetsutskottet att besluta i ärendet. Kommunstyrel-
sens arbetsutskott behandlade ärendet under våren sommaren och 2018 varvid 
föreningen medgavs bidrag/ medfinansiering. Kommunen och Vi i Hallsta var i 
augusti 2018 överens om att förlänga perioden för ordningsvakterna fram till 
den 23 september. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 93 
 
Under hösten har flera uppföljningsmöten genomförts med såväl Vi i Hallsta 
som polisen och vaktbolaget. Även kommuninvånare har i möten uttryckt sin 
uppskattning för projektet med ordningsvakter. Ärendet har behandlats av be-
redningsutskottet för Trygg och säker. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
deltagit i mötena. 
 
Slutsatsen är att projektet har varit mycket lyckat för butiksägare, kommunin-
vånare, polisen och kommunen. Föreningen Vi i Hallsta och representanter för 
kommunen är överens att gå fram med ett förslag att ordningsvakter ska anlitas 
även under våren/sommaren 2019. Det som framkommit i uppföljningsmötena 
är att området för ordningsvakter behöver utökas något. Kommunen biträder i 
arbetet med att ansöka om utökat område för ordningsvakterna. Vi vet i dags-
läget inte om denna ansökan kommer att beviljas. 
 
Föreningen Vi i Hallsta förväntas nu inkomma med en ny ansöka om bidrag/ 
medfinansiering för anordnade av ordningsvakter även för sommaren 2019. 
Upplägget är lika som sommaren 2018 d v s kommunen medfinansierar med ca 
50 % av kostnaden och föreningen 50 %. Föreningen ansöker också om att för 
sin del ianspråkta viss del av outnyttjade utrymmet av verksamhetsbidraget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 68. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således beslut 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i skri-
velse daterad den 18 mars 2019. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 94 
 
Ekonomiskt bidrag för ordningsvakter i Hallstahammars centrum under 
sommaren 2019 - företagsnätverket Vi i Hallsta    Dnr 141/19 
 
Föreningen Vi i Hallsta erhöll 2018 bidrag för att kunna anlita ordningsvakter i 
Hallstahammars centrum under sommaren 2018. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott som fått delegation att besluta i ärendet behandlade ärendet vid ett flertal 
tillfällen under våren/sommaren 2018 och föreningen fick bidrag. 
 
Vi i Hallsta ansöker i skrivelse inkommen den 3 april 2019 om ekonomiskt stöd 
för anlitande av ordningsvakter till Hallstahammars centrum under sommaren 
2019. Under 2019 görs en LOV-ansökan för ett utökat område jämfört med vad 
som beviljats sedan tidigare.  
 
I skrivelse anför Vi i Hallsta att schema över patrullering från maj till septem-
ber kommer i stort att följa föregående år, men slutligen bestämmas i samråd 
med föreningen, andra deltagande företag, kommunens säkerhetssamordnare, 
polis och bevakningsbolag. Den totala kostnaden för ordningsvakter beräknas 
uppgå till 250 000 kronor och kommer att kunna finansieras till hälften av Vi i 
Hallsta genom vidarefakturering av kostnaderna till berörda medlemsföretag 
samt andra intressenter inom området. Med anledning av ovan ansöker VI i 
Hallsta om hälften av beräknad kostnad, 125 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 69. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Vi i Hallsta ekonomist bidrag på 125 000 kronor för finansiering för 
ordningsvakter i Hallstahammars centrum under sommaren 2019 och att kost-
naden härför ianspråktas inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
 
 
________ 
Exp till: Redovisningsansvarig 
 Vi i Hallsta 
 Kommunchefen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 95 
 
Kallelse till årsstämma med för Fibra AB – instruktion till ombudet     
Dnr 130/19 
 
Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 
Annica Lindholm (V). 
 
Fibra AB har den 27 mars 2019 tillsammans med årsredovisning 2018 inkom-
mit med kallelse till årsstämma den 23 april 2019, klockan 09.00, Mälarhuset, 
Sjöhagsvägen 3, Västerås. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2019 
fram till ordinarie årsstämma 2020 utsett David Lindberg (L) med Thure 
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat 
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot 
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 70. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Fibra AB rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
 att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
 för räkenskapsåret,  
 
 att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2019 fastställs i enlighet med 
 framlagt förslag, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot i bolagets 
styrelse med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2019 t o m ordinarie årsstämma 2020. 
 
Härefter återinträder Reijo Tarkka (V). 
 
________ 
Exp till: Thure Andersen (2 ex) 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 96 
 
Kallelse till årsstämma med för Samkom AB – instruktion till ombudet     
Dnr 131/19 
 
Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 
Annica Lindholm (V). 
 
Samkom AB har den 27 mars 2019 tillsammans med revisionsberättelse och 
årsredovisning 2018 inkommit med kallelse till årsstämma den 23 april 2019, 
klockan 09.00, Mälarhuset, Sjöhagsvägen 3, Västerås. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2019 
fram till ordinarie årsstämma 2020 utsett David Lindberg (L) med Thure 
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat 
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot 
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 71. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Samkom AB rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
 att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
 för räkenskapsåret,  
 
 att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2019 fastställs i enlighet med 
 framlagt förslag, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot i bolagets 
styrelse med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2019 t o m ordinarie årsstämma 2020. 
 
Härefter återinträder Reijo Tarkka (V). 
 
________ 
Exp till: Thure Andersen (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 97 
 
Medborgarlöften för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och Hallsta-
hammars kommun – för godkännande   Dnr 123/19 
 
Kommunstyrelsen beslutad den 4 juni 2018 § 141 att godkänna samarbetsavtal 
för 2018 mellan Hallstahammars kommun och polismyndigheten gällande med-
borgarlöften. Inför årskriftet 2018/2019 kan konstateras att alla åtgärder i med-
borgarlöftena inte är utförda, helt eller delvis. 
 
Förslag till nytt medborgarlöfte håller på att arbetas fram för 2019.  
 
Då medborgarlöften är en samarbetsfråga mellan polisen och kommunen behö-
ver båda parter godkänna uppgörelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 72. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av likalydande beslut från polismyndigheten, godkänna 
medborgarlöfte för 2019, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Strategi- och utveckling 
 Lokalpolisområde Västra Mälardalen  
 Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 98 
 
Kallelse till förbundsstämma med Kolbäcksåns Vattenförbund - instruk-
tion till ombudet    Dnr 120/19 
 
Kolbäcksåns Vattenförbund har tillsammans med integritetspolicy, förvalt-
ningsberättelse, balans- och resultaträkning och förslag till budget översänt 
kallelse till stämma torsdagen den 25 april 2019, kl 09.40, Mekanikusbostaden 
Skantzen, Hallstahammar. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden 
fr o m ordinarie förbundsstämma 2019 fram till ordinarie förbundsstämma 2020 
utsett Rolf Korsbäck (S) med Bengt Hultin (V) som ersättare. Vidare har full-
mäktige beslutat nominera dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från ordi-
narie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020, med Jörgen 
Kvist (S) som ersättare (KF § 17/19). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2019 § 73. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anmoda ombudet att vid förbundsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund, 
rösta för, under förutsättning av revisorernas godkännande 
 

att resultat- och balansräkning fastställs, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar,  
 
att förbundsavgiften fastställs, samt 

 
att anmoda ombudet att föreslå dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från 
ordinarie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020 med 
Jörgen Kvist (S) som ersättare. 
 
 
 
________ 
Exp till: Rolf Korsbäck (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 99 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar 
ekonomisk förening u p a - instruktion till ombudet    Dnr 142/19 
 
Sporthallen i Hallstahammar har den 4 april 2019 tillsammans med årsredovis-
ning och resultat- och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie före-
ningsstämma den 8 maj 2019 klockan 17.00 i Sporthallen. 
 
Kommunfullmäktige har utsett Hanane Haddad (L) till ombud med Örjan 
Andersson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordinarie fö-
reningsstämma 2019 fram till ordinarie föreningsstämma 2020. Vidare beslu-
tade fullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Per Hedfors 
(M) som revisor med Bo Hedman (S) som ersättare för tiden från ordinarie 
föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019 (KF § 21/18). 
 
För uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 
2019 t o m ordinarie föreningsstämma 2020 har kommunstyrelsen utsett Rolf 
Hahre (S) som ledamot tillika ordförande med Kenth Erngren (V) som ersättare 
(KS § 11/19). Kultur- och fritidsnämnden har för samma tid utsett Mikael 
Andersson (S) som ledamot. Ersättare kommer att utses på kultur- och fritids-
nämndens sammanträde i april (KFN § 8/19).  
 
Förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse 
kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska fö-
rening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 8 april 2019 § 75 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balans-
räkningen fastställs, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksam-
hetsåret, att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättel-
sen, samt förseslå representanter i Sprothallen enligt kommunfullmäktiges be-
slut. Vidare yrkar hon att styrelsen i Sporthallen ska inkomma med en hand-
lingsplan senast under oktober månad i vilken ska framgå hur föreningen ska få 
sin ekonomi i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hall-
stahammar ekonomisk förening u p a, under förutsättning av revisorernas till-
styrkan, rösta för 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 99 
 
att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret,  
 

 att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen,  
 
att anmoda ombudet att uttala att styrelsen i Sporthallen ska inkomma med en 
handlingsplan till kommunstyrelsen senast under oktober månad i vilken ska 
framgå hur föreningen ska få en ekonomi i balans, samt   
 
att anmoda ombudet att dels föreslå Rolf Hahre (S) som ledamot tillika ordfö-
rande med Kenth Erngren som ersättare, samt Mikael Andersson (S) som leda-
mot samt den som kultur- och fritidsnämnden utser som ersättare i föreningens 
styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019 t o m ordinarie före-
ningsstämma 2020, dels föreslå Per Hedfors (M) som revisor med Bo Hedman 
(S ) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019 t o m ordinarie 
föreningsstämma 2020.   
 
 
 
________ 
Exp till: Hanane Haddad (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 100 
 
Kallelse till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – instruktion till 
ombudet.  Dnr 147/19 
 
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Rolf Hahre (S). Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet. 
 
Strömsholms Utvecklings AB har den 10 april 2019 kommit in med kallelse till 
årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 7 maj 2019 klockan 11.00, 
Ridsportens Hus, Strömsholm. Övriga stämmohandlingar har inkommit den 5 
maj 2018. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Strömsholms Ut-
vecklings AB för tiden fr o m årsstämma 2019 fram till årsstämman 2020 utsett 
Rolf Hahre (S) med Birgitta Westman (S) som ersättare. Vidare beslutade 
kommunfullmäktige att för tiden från årsstämman 2019 t o m årsstämman 2020 
utse Anna Gunstad Bäckman (C) tillika ordförande och Anders Randelius (M) 
som ledamöter med Catarina Pettersson och vakant (utses på fullmäktige i 
april) som suppleanter. Vidare har fullmäktige beslutat att utse Per Hedfors (M) 
som revisor med Bo Hedman (S) som suppleant fr o m ordinarie årsstämma 
2019 t o m ordinarie årsstämma 2023.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet ska rösta att resultat- och balansräkningen 
fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret och att inget 
arvode ska utgå till styrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB, 
under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  
 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
 att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 
att inget arvode ska utgå till styrelsen. 

 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och återtar ledningen av samman-
trädet. 
________ 
Exp till: Rolf Hahre   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 101 
 
Ersättning till förtroendevald – polisanmälan för misstanke om brott 
Dnr 153/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 uppmärksammat att förtroende-
vald vill ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst som man anser inte är styrkt 
enligt gällande bestämmelser. Detta har fortsatt även under 2019. Tolkningen 
av arvodesbestämmelserna åligger kommunstyrelsen.  
 
Ärendet redovisades vid personalutskottet sammanträde den 28 mars 2019 § 6. 
Personalutskottet ansåg då att den begärda ersättningen inte styrkts i enlighet 
med bestämmelserna och lämnade samtidigt förslag på ersättning. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar, förutom personalutskottets förslag, om annan 
ersättning ska utgå eller om polisanmälan ska göras för misstanke om brott. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Kommunstyrelsen enas om att polisanmälan ska göras för misstanke om brott. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen först att avslå 
personalutskottets förslag. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till att 
polisanmälan ska göras. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att polisanmäla David Lindberg, för misstanke om brott om otillbörlig ersätt-
ning för utövningen av sitt uppdrag. 
 
Det noteras att beslutet är enhälligt. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelseförvaltningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 102 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-15 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-15 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2019-04-08 
 
- Personalutskottets protokoll 2019-03-28 
  
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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