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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-03-15 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 17.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 38 
 Anna Gunstad Bäckman (C) Maijo Edlund § 36 

 Kjell Ivemyr (S) ej § 36 Håkan Freijd § 40 

 Ingvor Regnemer (S)  Reinder Nispeling (L) § 53 

 Tony Frunk (S) Ewa Björklind (SD) 56 

 Sigge Synnergård (L) ej § 53 Stieg Andersson (M) § 56 

 Hans Strandlund (M) ej § 40  

 Jenny Landernäs (M) ej § 56  

 Tommy Emterby (KD)  

 Reijo Tarkka (V) ej § 38  

 Claes Gustavsson (SD) ej §56  

 Rolf Hahre (S) § 38  

 Annica Lindholm § 38  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), ej § 36, 38, 40, 56, Marijo Edlund (S) ej § 36, 56, Lennart 

Ahlström (S) ej § 56, Reinder Nispeling (L) ej § 36, 56, Håkan Freijd (M) ej § 40, 56, 

Stieg Andersson M) ej § 38, 56, Kenth Erngren (V) ej § 56, Annica Lindholm (V) ej § 

38, 56, Ewa Björklind (SD) ej § 56, sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin 

Becker Åström, övriga se § 30 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Reijo Tarkka (V) 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 mars 2021 klockan 12.00  
  

Underskrifter  Paragrafer 30 - 56 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 

  Catarina Pettersson (S) ej § 38                      Anna Gunstad Bäckman (C) § 38  
  

 
 

   
 Justerande …………………………………………………………………………………………… 

 Tony Frunk (S)   Reijo Tarkka (V) ej § 38 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen 30 - 56 
  

Sammanträdesdatum 2021-03-15 
  

Anslaget uppsättes 2021-03 18 Anslaget nedtages 2021-04-09 

 2021-03-16 § 56, nedtaget 2021-04-07 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 30 

 

Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 

paragrafer 

§ 31 - representant från Aroseken, XX, samhällsbyggnadschef Anna Windal 

och exploateringsingenjör John Pedersen 

§ 33 – säkerhetssamordnare Lina Marklund  

§ - 41, 42 kommunchef Carin Becker-Åström, tf ekonomichef Nicklas Erngren, 

controller Marianne Ekman  

§ 46 - kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas  

§ 47- teknisk chef Carina Elliot, tf ekonomichef Nicklas Erngren, 

exploateringsingenjör John Pedersen  

§ – representant från Mälarens Vattenvårdsförbund, Peter Ristikartano, XX och 

XX 

§ 51 – representant från Hallstahammar Promotion, XX 

§ 56 – samhällsbyggnadschef Anna Windal och exploateringsingenjör John 

Pedersen  

 

 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.50 -14.45. 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 31 

 

Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 56/21 

 

Samhällsbyggnadschefen informerar om att föreningen som visat intresse för 

att ansvara och sköta pumptrackbana vid en etablering har tackat nej. Ansvariga 

för ettableringen söker nu en ny förening att samverka med. 

 

Kommunchefen informerar om arbetet kring coronapandemin. 

 

Arosekens VD XX och samhällsbyggnadschefen informerar om den dialog som 

förs kring Arosekens intresse av att etablera bostäder i Folketsparkområdet i 

Hallstahammar. 
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KS § 32 

 

Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 56/21 

 

Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m  

 

Catarina Pettersso (S) informerar från senaste ägarmötet med Fibra. 

Håkan Freij (M) informerar från arbete i regionen 

Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste möte med Leader Mälar-

dalen och Strömsholms utvecklings AB  

Sigge Synnergård (L) informerar från senaste möte med regionens barn- och 

ungagrupp 

Reinder Nispeling (L) informerar från senaste mötet med VAFAB. 
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KS 33 

 

Medborgarlöfte 2021 för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och 

Hallstahammars kommun – för godkännande   Dnr 35/21 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2020 § 17 att godkänna sam-

verkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Västra Mälardalen och 

Hallstahammars kommun för tiden 2020–2022. Som en del i överenskommel-

sen finns upptaget att gemensamma dokument ska tas fram varav medborgar-

löfte är ett sådant.   

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 8 februari 2021 att under 

2020 var samverkan och utveckling av trygghetsskapande och brottsföre-

byggande åtgärder i fokus. Förslaget är att det även ska fortsätta under 2021. 

Det har tagits fram en tydligare processbeskrivning från polisen där man under 

ett årshjul gör olika delar. En överenskommelse har tagits fram mellan polis 

och kommun som sträcker sig över flera år där det framgår vem av parterna, 

polis och kommun som har ansvar för vad. Det saknas fortfarande en process 

kring uppföljning av medborgarlöftet från polisens sida. Medborgarlöftet tar 

även tydligt sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, 

framförallt mål 11 och 16. 

 

I förslag till medborgarlöfte 2021 anförs det att medborgarlöften handlar om att 

lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att 

känna sig trygga. Arbetet syftar till att bygga förtroende samt engagera och in-

volvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.  

 

Under 2021 ska följande områden vara i fokus:   

1. Fortsätta samverka, Polisen, Hallstahammars kommun samt andra lämpliga 

aktörer, gällande ordningsstörningar samt brott på utsatta platser, ”Hot 

Spots” i Hallstahammars kommun 

2. Fortsätta samverka med handlare och företagen i Hallstahammars kommun 

 

Då medborgarlöften är en samarbetsfråga mellan polisen och kommunen be-

höver båda parter godkänna uppgörelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2021 § 21. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att med-

borgarlöftet kompletteras kring arbetet med våld i nära relationer samt heders-

problematik särskilt i ljuset av pågående pandemi, samt att handlingsplanen 

kompletteras med önskemål om narkotikasök av hundar i skolor.   

 

Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.  
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Forts KS § 33 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att, under förutsättning av likalydande beslut från polismyndigheten, godkänna 

medborgarlöfte för 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 

Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 

 

 

 
________ 

Exp till: Lokalpolisområde Västra Mälardalen 

 Strategisk utveckling och planering 
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KS § 34 

 

Gemensamt VA-bolag för Hallstahammar, Surahammar och Mälarenergi 

– fortsatt medverkan i projektet, finansiering härför samt kommunens 

bemanning i projektorganisationen    Dnr 255/20 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 19 februari 2021 bland annat att kom-

munstyrelsen har i beslut från den 17 juni 2019 beslutat att ställa sig bakom 

avsiktsförklaring att tillsammans med Mälarenergi AB, Surahammars kommun 

närmare utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftbolag för VA-

verksamhet varvid kommunstyrelsens och tekniska nämndens arbetsutskott ska 

utgöra styrgrupp för utredningsarbetet inom VA-verksamheten. Dessutom 

beslutades att en alternativ utredning, utifrån avsiktsförklaringen, görs parallellt 

för fortsatt drift i egen regi. 

 

Utredningarna har genomförts och redovisats under 2020. Kommunstyrelserna i 

Västerås, Surahammar och Hallstahammar har under hösten 2020 ställt sig 

positiva till att gå vidare med ambitionen att bilda ett gemensamt bolag. Av 

Hallstahammars yttrande framgår att ”Den utredning som genomförts har på-

visat många fördelar. Under tiden som rapporten arbetats fram har återkoppling 

skett kontinuerligt med politiska företrädare för Mälarenergi, Surahammars och 

Hallstahammars kommuner. Dessutom har kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden i Hallstahammars kommun fått en större föredragning av SWECO 

avseende slutrapporten.” 

 

Mälarenergi har föreslagit att arbetet fortsätter i ett nytt projekt våren 2021. Det 

nya projekt syftar till att driva arbetet med utredningar, underlag och aktiviteter 

som krävs inför start av ett gemensamt VA-bolag. Det omfattar bland annat att 

ta fram nödvändiga handlingar för att upprätta ett gemensamt bolag m m. 

 

Projektet ska innehålla den budget som beslutas av styrgruppen. Kostnadsför-

ändringar som överskrider från den ursprungliga budgeten, eller tillkommande 

kostnader, ska beskrivas skriftligt och presenteras för styrgruppen för beslut. 

Förändringar av projektets omfattning ska godkännas av styrgruppen. Projektet 

uppdrag är att ta fram beslutsunderlag och stödja processen fram till beslut. Det 

innefattar inte ett införande. Dock ingår att ta fram en införandeplan på över-

gripande nivå. 

 

Projektet startar kvartal 1 2021 och förväntas slutredovisas senast 31 september 

2021. Förändringar av tidplanen ska i god tid redovisas för styrgruppen. Den 

största externa kostnadsposten bedöms vara kostnad för projektledning, preli-

minärt bedömd till ca 700 000 – 900 000 kronor. Den kostnaden och övriga 

beslutade gemensamma externa kostnader enligt projektbudget fördelas på de 

tre parterna enligt modellen 50/25/25 Mälarenergi/Hallstahammar/ Suraham-

mar). För Hallstahammar del uppgår kostnaden till 175 000 – 225 000 kronor. 

Delprojekten ska bemannas med medarbetare från de tre parterna.  
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Fors KS § 34 

 

Kostnaden för nedlagd tid bekostas av respektive part. Arbetsutskottet har 

behandlat ärendet den 22 februari 2021 § 21. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2021 § 25. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anslå 250 000 kronor för medverkan i det fortsatta projektet i syfte att bilda 

ett gemensamt VA bolag med Mälarenergi och Surahammars kommun, i enlig-

het med en till ärendet tillhörande bilaga, 

 

att hemställa hos tekniska nämnden att anslå 250 000 kronor från budgetramen 

för VA-verksamhetens taxekollektiv, 

 

att utse kommunchefen att företräda Hallstahammars kommun i styrgruppen 

samt påteckna projektbeställningen, samt  

 

att uppdra till kommunchefen att bemanna projektorganisationens olika delar 

med kommunens representanter. 

 

 

 
________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Kommunchefen  

 Controller 
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KS § 35 

 

Avstämning av mål i ägardirektiven för AB Hallstahem 2020 – kommun-

styrelsens uppsiktsplikt    Dnr 79/21 

 

Den 17 december 2017 beslutade kommunfullmäktige om ägardirektiv till AB 

Hallstahem vilka fastställdes på bolagets årsstämma i april 2018. Av direktiven 

framgår att kommunstyrelsen, enligt sitt reglemente, har uppsiktsplikt över 

kommunens förvaltningar och bolag. Hallstahem ska därför tillhandahålla den 

information och dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att 

uppfylla uppsiktsplikten. 

 

Av ägardirektiven framgår också att bolaget ska utifrån visionen och kommun-

fullmäktiges prioriterade mål ta fram lämpliga mål och indikatorer som visar 

hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning  

 

AB Hallstahem har den 25 februari 2021 inkommit med en rapport för 2020 

gällande avstämning av målen i ägardirektivet. 

 

I anslutning till arbetsutskottets sammanträde har ägarmöte skett med AB 

Hallstahem gällande avstämning av målen i ägardirektiven. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 26. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera rapporten som en anmälan. 

 

 

 
________ 

Exp till: AB Hallstahem 
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KS § 36 

 

Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet    

Dnr 91/21 

 

Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Marijo Edlund (S). 

 

AB Hallstahem har den 1 mars 2021 inkommit med årsredovisning för 2020 

och kallelse till ordinarie årsstämma per capsulam torsdagen den 8 april 2021. 

Resultatet för 2020 visar på + 12 057 tkr. 
 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2021 

fram till ordinarie årsstämma 2022 utsett Barbara Hallström (L) som ombud  

med Lennart Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att 

utse ledamöterna Rolf Hahre (S) ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ord-

förande, Kjell Ivemyr (S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt 

suppleanterna Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson 

(C), Eleonor Zedlitz (MP) och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie 

årsstämma 2021 t o m ordinarie årsstämma 2022. Vidare har kommunfullmäk-

tige den 18 februari 2019 § 15 utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som 

lekmannarevisorer med och Jörgen Kvist (S) som suppleant från ordinarie års-

stämma 2019 t o m årsstämma 2023. Vidare föreslogs att Öhrlings Pricewater-

housecoopers utses som revisorer för samma tid. Därefter har fullmäktige be-

slutat att utse Eva Nyman (KD) som ny suppleant för revisor (KF § 13/21). 

 

Revisorerna har i skrivelse den 19 februari 2021 meddelat att man granskat års-

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för 2020. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 19 februari 2021 meddelat 

att man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 27. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för  

 

 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
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Forts KS § 36 

 

 att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt 

 

 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

 ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S). 
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KS § 37 

 

Revisionsrapport "Uppsökande och förebyggande arbete avseende barn 

och ungdomar" – återkoppling från förvaltningarna    Dnr 279/19 
 

Revisionen genomförde under 2019 en granskning av socialnämndens upp-

sökande och förebyggande arbete genom verksamheten barn- och ungdoms-

coacher. Utifrån genomförd granskning lämnade revisionen följande rekom-

mendationer: 

• En samlad modell för verksamhetens målstyrning upprättas i syfte att 

tydliggöra struktur, styrning och planering för coachernas verksamhet 

• Strategiska informationsinsatser genomförs i syfte att öka kunskap om 

barn- och ungdomscoachernas roll, ansvar och organisation 

• Rutiner för samverkan mellan barn- och ungdomscoacherna och berörda 

verksamheter upprättas. 

• Socialnämnden säkerställer att nämnden erhåller en uppföljning av 

verksamheten utifrån nämndens ansvarsområde utifrån reglemente 

• Revisorerna vill även framhäva att coachernas verksamhet upprättar 

mätbara mål som följs upp regelbundet och att deras verksamhet åter-

rapporteras till fullmäktige en gång om året. 

 

Revisionsrapporten ställdes till socialnämnden som har avgett yttrande i 

december 2019. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 oktober 2020 § 

191 varvid man uppdrog till kommunstyrelseförvaltningen att inhämta syn-

punkter även från övriga berörda förvaltningar kring revisionsrapportens inne-

håll samt att redovisning ska ske till kommunstyrelsen under första kvartalet 

2021. Revisionen har tydligt påtalat att granskningen endast avser socialnämn-

dens ansvarsområde. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har inhämtat synpunkter kring revisionsrappor-

ten från de förvaltningar som deltar i samverkan och samfinansiering av barn- 

och ungdomscoacherna vilka redovisas i skrivelse den 23 februari 2021. Den 

sammantagna bedömningen utifrån sammanställningen av förvaltningarnas 

synpunkter är att den förebyggande och uppsökande verksamheten genom barn- 

och ungdomscoacher nu sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 

intern kontroll. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

________ 
Exp till: Strategisk utveckling och planering 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-03-15  

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 38 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2020 - 

ansvarsfrihet för förbundsdirektionen    Dnr 72/21 

 

Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar samman-

trädet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Annica Lindholm (V). Anna 

Gunstad Bäckman (C) övertar ledningen av sammanträdet. 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 22 februari 2021 inkommit 

med årsredovisning för 2020.  

 

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. 

 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 1 mars 2021 att direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 29. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att årsredovisningen godkänns, samt  

 

att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2020. 

 

Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). Catarina 

Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet. 
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KS § 39 

 

Extra statsbidrag till skolväsendet - omfördelning till socialnämnden och 

barn- och utbildningsnämnden    Dnr 85/21 

 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kro-

nor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommu-

nerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt 

till, trots pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 

unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska 

användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 

 

Medlen behöver inte sökas utan kommer betalas ut till kommunerna vid två till-

fällen, ena halvan i februari och andra halvan i juni. Det är upp till varje kom-

mun att själva besluta om hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 

till utbildning. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempel-

vis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 

som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 

av motsvarande slag. Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska 

användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den 

utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. 

 

För Hallstahammars del kommer bidraget uppgå till 1 576 605 kronor. 

 

Tf ekonomichefen anför i skrivelse den 26 februari 2021 bland annat då medlen 

fördelas ut utan att vi själva behöver söka dem och utgör ingen explicit kost-

nadsersättning för kostnader som kommunen har med anledning av en statligt 

beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i form av krav på pres-

tation från kommunerna att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få till-

godogöra sig bidraget. Det finns heller inga krav att återredovisa vad vi gör för 

medlen. Detta gör att bidraget klassificeras som ett generellt statsbidrag i redo-

visningen. Detta gör att medlen inte faller in under den normala driftsbudgeten 

utan beslut behövs för dels fördelningen av medlen mellan minst vuxenutbild-

ningen (socialnämnden) och övrig skola (barn- och utbildningsnämnden). För 

att sen låta respektive nämnd fatta beslut om mer detaljerad fördelning. Dels 

vart driften ska påverkas. 

 

Vidare föreslås att en intern omfördelning sker mellan finansförvaltningen och 

de nämnder som i detta beslut får del av statsbidraget. Medlen föreslås fördelas 

i proportion till budget inom verksamhetskod, pedagogisk verksamhet. Av 

bidragets totala 1 576 605 kronor går 1 552 010 kronor till barn- och utbild-

ningsnämnden och 24 595 kronor till socialnämnden. 
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Forts KS § 39 

 

Det finns inga faktiska krav på hur medlen får användas men ur ett utomstående 

perspektiv är det tydligt att skolmiljarden ska användas inom skolan. Dock 

skulle den lika gärna kunna användas inom kulturskolan, bibliotek, säkra skol-

skjutsar, ungdomscoacherna med mera för att trygga barnens rätt till utbildning 

under pandemin.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 30. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att från finansförvaltningen omfördela 1 576 605 kronor varav 1 552 010 

kronor till barn- och utbildningsnämnden och 24 595 kronor till socialnämnden 

för att trygga elevernas rätt till utbildning under pandemin. 
 
 
 
________ 

Exp till: Ekonomi- och finasenheten 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 
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KS § 40 

 

Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2020 – ansvarsfri-

het för förbundsdirektionen   Dnr 98/21 

 

Hans Strandlund (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe in-

träder Håkan Freijd (M). 

 

Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2020. 

 

Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha 

upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredo-

visningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvars-

frihet för förbundsdirektionen. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 19 januari 2021 att förbunds-

direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 31. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att årsredovisningen godkänns, samt 

 

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Härefter återinträder Hans Strandlund (M). 
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KS § 41 

 

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020      Dnr 100/21 

 

Av årsredovisningen framgår att kommunstyrelsen redovisar ett positivt resul-

tat, +6,6 miljoner kronor. Stadsnät redovisar ett positivt resultat, +11,9 miljoner 

kronor. Förvaltning och politik, övergripande IT-kostnader och kollektivtrafi-

ken överskrider däremot budget med totalt -5,2 miljoner kronor. Förvaltning 

och politik har under året gjort särskilda satsningar till följd av covid-19, dels 

beslut om sommargåva till all personal, dels gratifikation till samtliga med-

arbetare, dels beslut om stöd till föreningar. Satsningarna är av engångskarak-

tär. FRG har anlitats för att utföra inköp till äldre kommuninvånare. IT-kostna-

der samt kollektivtrafiken är ännu ej i balans trots budgettillskott. 

 

I stort sett hela år 2020 har präglats av coronapandemin även om arbetet inte 

startade i skarpt läge förrän i mars. Kommunens krisledningsgrupp har sedan 

dess varit aktiverad och uppe i stabsläge i stort sett hela tiden eftersom det kom 

en andra våg oktober 2020. Mycket av det arbete som planerades att utföras 

under våren 2020 har blivit påverkat av pandemin. Många större ärenden som 

var inplanerade under våren har skjutits fram till hösten 2020 eller 2021.  

 

Resurserna har inriktats på att leda och stödja krisledningsarbetet. Kommunen 

fortsätter att växa. Den första november var befolkningssiffran 16 409 vilket är 

63 personer fler än vid årsskiftet. Det är en något lägre tillväxt än planerat. 

Även om ökningen var något lägre så har kommunen fått önskad befolknings-

tillväxt de senaste åren vilket är glädjande, men kommunens verksamheter har 

”växtvärk”. Investeringsbudgeten är hårt ansträngd den kommande perioden på 

grund av behovet av ökat antal platser inom skola, förskola och äldreomsorg. 

Många projekt pågår för att få fram nya platser. Det påverkar också detaljplane-

arbetet i flera olika delar. Under 2020 har två detaljplaner antagits, en har 

vunnit laga kraft och en har överklagats. Det pågår arbete med ytterligare åtta 

detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Det finns cirka 

200 nya lägenheter i olika boendeformer som byggs nu. Det finns 26 lediga 

tomter och 29 nya tomter förväntas bli klara den kommande perioden. Upp-

handlingen av kollektivtrafik efter augusti 2021 har hanterats under året genom 

bland annat en större upphandling samt samarbete med Kollektivtrafikmyndig-

heten som ska köra den linjeförlagda delen av Brukslinjen. Nolltaxan består. 

 

Fiberutbyggnaden fortsätter aktivt enligt bredbandsstrategin. Under 2020 har 

arbete med efteranslutningskampanjer och landsbygdsatsningen varit i fokus. 

Det brottsförebyggande arbetet har varit prioriterat under pandemin och den 

strategiska brottsförebyggande gruppen har hittat nya former för samarbete. Det 

var en angelägen fråga eftersom det förekom omfattande skadegörelse under 

sommaren.  
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Forts KS § 41 

 

Två större projekt har startat, en attraktionsstrategi med inriktning på turism 

och ett projekt för trygga platser. Det senare projektet syftar till att hitta en 

arbetsmodell för att tillsammans med olika aktörer skapa tryggare och mer 

attraktiva platser. Under året har ett rekryteringsarbete pågått. Det finns nu tf 

socialchef, tf skolchef och tf ekonomichef på plats. Vidare är nu samhälls-

byggnadsenheten fulltalig och en ny samhällsbyggnadschef tillträdde i mars 

2020. Den nya chefen för bemanningsenheten tillträdde i augusti. Det är flera 

handläggare som också har kunnat rekryteras under våren 2020.  
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 32. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen inklusive redovisning av resultat av internkon-

troll 2020 samt mål och nyckeltalstabell.  

 
 

 

________ 

Exp till:  Kommunchefen 
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KS § 42 

 

Årsredovisning 2020 för Hallstahammars kommun, tilläggsbudget 2020 

för ej slutförda investeringar samt nämndernas redogörelse över verk-

samheten 2020    Dnr 101/21, 68/21 
 

Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning 

för 2020 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommun-

fullmäktige tar ställning till 2020 års verksamhet måste revision ske. Årsredo-

visningen för år 2020 har ställts upp i enlighet med kapitel 11 i Lag (2018:597) 

om Kommunal Bokföring och Redovisning och rekommendation R15 Förvalt-

ningsberättelse utgiven av Rådet för kommunalredovisning (RKR). I årsredo-

visningen finns också med en pensionsredovisning. Enligt kommunallagen har 

kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revisionen 

kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan kommunstyrelsen tagit ställ-

ning till det av kommunstyrelseförvaltningens utarbetade förslag. 

 

Förvaltningsberättelsen utgår från ett koncernperspektiv och verksamhets-

perspektiv och tar inte hänsyn till kommunens organisationsform utan vilken 

typ av verksamhet som beskrivs. Tydligaste exemplet är vuxenutbildningen 

som kommunorganisatoriskt är placerat under socialnämnden men i förvalt-

ningsberättelsen ligger under blocket gymnasie- och vuxenutbildning. I drift-

redovisningen finns en redovisning utifrån kommunens organisationsform. 

Anledningen till detta är för att underlätta jämförelser mellan kommunerna. 

 

Per första november 2020 fanns det 16 409 personer i kommunen, +108 per-

soner på ett år. Detta är 42 personer mindre än nu gällande befolkningsan-

tagande om en ökning med 150 personer per år som styr skatte- och stats-

bidragsprognosen. Befolkningsläget per 31 december var 16 400 personer 

vilket är en ökning med 54 personer från först januari. Inför budget 2021 var 

prognosen att befolkningen skulle vara 16 450 personer. En skillnad på 50 per-

soner mot utfallet. Antalet födda uppgår till 180 och antalet avlidna till 174 det 

vill säga ett födelseöverskott på 6 personer. Flyttnettot uppgår till +46 personer 

(1 063 inflyttade och 1 017 utflyttade). Av de inflyttade kommer 642 från länet, 

346 från övriga landet, 75 från utlandet. Drygt 60% av inflytten är alltså från 

länet och 93% av inflytten är inom Sveriges gränser. Befolkningsläget är lägre 

än prognosen men under 2021 kommer fler bostäder bli färdigställda så förut-

sättningarna för att ha en bättre befolkningstillväxt 2021 än 2020 är mycket 

goda. 

 

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat om 76,9 miljoner kronor mot 

+70,8 miljoner kronor för 2019. Framförallt så är det AB Hallstahem som upp-

visar ett bättre resultat 2020 mot 2019, 12,1 miljoner kronor mot 6,7 miljoner 

kronor för 2019.  
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Forts KS § 42 

 

Kommunens resultat är 64,9 miljoner kronor och är därmed i nivå med 2019 

men istället för ett stort överskott på finansnettot som höjde resultatet 2019 så 

är det istället verksamheternas resultat som överstiger budget. Detta beror på 

stora statliga ersättningar på grund av covid-19 samtidigt som kommunens 

övriga kostnader inte har ökat lika mycket. Balanskravsresultatet landade på 

+38,7 miljoner kronor. Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt 

uppgår till drygt 326 miljoner kronor (varav 15 miljoner kronor återfinns i 

balansräkningen) vid utgången av år 2020. Utöver detta finns tjänstepensioner 

som årligen överförs till medarbetarna årsvis, så ingen ny skuld byggs i kom-

munen. När det gäller förmånspensioner finns försäkring som årligen stäms av 

och resultatförs. Bokfört värde på placerade pensionsmedel uppgår till ca 540 

miljoner kronor vid utgången av år 2020. Det innebär att hela åtagandet är 

”säkrat” och att det dessutom finns en 56 procentig ”överkonsolidering”. Årets 

nettoinvesteringar uppgår till 85,5 miljoner kronor exklusive exploateringar och 

89,1 miljoner med exploateringen. Nyupplåning har skett i kommunen för 50 

miljoner kronor. Låneskulden vid utgången av 2020 uppgår till 614 miljoner 

kronor. Av våra samlade tillgångar har 53,1% finansierats med egna medel och 

resterande med korta och långa lån, det vill säga soliditeten uppgår till 53,1% 

exklusive pensionsförpliktelsen. För ej slutförda investeringsprojekt föreslås att 

investeringsobjekt tilläggsbudgeteras. 

 

År 2020 har varit ett rörigt år med pandemin och extra statsbidrag till kommu-

nerna som varit väldigt svåra att förutse. Både kommunen och kommunkoncer-

nen uppvisar väldigt goda resultat. För 2020 års respektive nämndresultat före-

slås ingen resultatöverföring. Anledningen är ett lågt budgeterat resultat 2021 

och 2022 och en resultatöverföring ger stor risk för ett negativt balanskrav 

dessa två år som då måste återställas inom 3 år. Affärsverksamheten inom 

tekniska nämnden överförs fullt ut till den s k särskilda resultatfonden som vid 

utgången av år 2020 uppvisar positivt saldo. Driftredovisningen uppvisar ett 

budgetöverskott om +33,4 miljoner kronor inklusive finansförvaltningen, 

exklusive finansförvaltningen så uppvisas ett positivt resultat på 36,5 miljoner 

kronor för den egentliga verksamheten.  
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 33. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att års-

redovisningen ska kompletteras med en skrivning om att det för barn- och ut-

bildningsnämnden har varit svårt att bedöma måluppfyllelsen eftersom ett stort 

antal indikatorer inte har kunnat resultatsättas. 

 

Catarina Petterson (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
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Forts KS § 42  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning,  

 

att fastställa årsredovisningen för år 2020, samt  

 

att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 90,03 miljoner kronor, 

enligt en till ärendet hörande bilaga.  

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

 

att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2020 som en anmälan. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att fastställa bokslutet jämte den sammanfattande årsredovisningen för år 2020 

och överlämna den för revision. 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunstyrelsen att Landernäs 

synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 42/2021. 

 

 

_________ 
Exp till: Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 43 

 

Starttillstånd för inköp av skurmaskin till Nibblehallen    Dnr 80/21 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2021 att skur-

maskinen i Nibblehallen är mycket nedsliten och behöver ersättas med en ny så 

snart som möjligt under år 2021. I kommunfullmäktiges fastslagna investe-

ringsbudget för år 2021 finns skurmaskin upptagen. Enligt nu gällande riktlinjer 

för investeringar och exploateringar ska nämnd hemställa till kommunstyrelsen 

med begäran om startbesked för investeringsprojekt. Projektet löper under 

perioden 1 mars 2021 till 30 april 2021 med den sammanlagda investerings-

kostnaden om 150 000 kronor. 

 

I investeringsbudgeten finns upptaget 150 000 kronor för ändamålet. Investe-

ringen gemererar en nettokostnadsökning på cirka 22 886 kronor år. Förvalt-

ningen bedömer att nettokostnadsökningen framöver ska rymmas inom kultur- 

och fritidsnämndens budget. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2021 att ansöka hos 

kommunstyrelsen om starttillstånd för inköp av skurmaskin till Nibblehallen, 

samt att nettokostnadsökningen om 22 886 kronor/år framöver ska rymmas 

inom kultur- och fritidsnämndens budget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 34. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 150 00 kronor från in-

vesteringsbudgeten 2021 för inköp av skurmaskin till Nibblehallen, enligt en 

till ärendet tillhörande bilaga,  

  

att nettokostnadsökningen om 22 886 kronor/år framöver ska rymmas inom 

kultur- och fritidsnämndens budget, samt  

 

att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en 

ekonomisk redovisning av projektet efter genomförandet.  

 

 

 

________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 44 

 

Starttillstånd för inköp av självbetjäningssystem till Skantzöbadet 

Dnr 81/21 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2021 att för 

att öka trygghet, säkerhet och service för Skantzöbadets gäster bör investe-

ring av ett självbetjäningssystem göras under 2021 för att minska risken för 

smittspridning av Covid-19. Systemet möjliggör snabbare genomgång i 

kassan och utsläpp, minskat behov av bemanning, gäster kan själv köpa bad-

entré digitalt via webben med olika ankomsttider vilket minskar köbildning.  

 

Om projektet inte skulle kunna genomföras kan problem kvarstå bestående 

av trängsel i kön, oroligheter att inte få plats på badet kan uppstå. Projektet 

löper under perioden 1 mars 2021 till 31 maj 2021. 

 

I investeringsbudgeten finns upptaget 500 000 kronor för ändamålet. Inves-

teringen gemererar en nettokostnadsökning på cirka 54 675 kronor år. Förvalt-

ningen bedömer att nettokostnadsökningen framöver ska rymmas inom kultur- 

och fritidsnämndens budget. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2021 § 19 att ansöka hos 

kommunstyrelsen om starttillstånd för inköp av självbetjäningssystem till 

Skantzöbadet, samt att nettokostnadsökningen om 54 675 kronor/år framöver 

ska rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 35. 

 

Catarina Pettersson yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att upp-

handling ska ha sin utgångspunkt från kommunens digitaliseringsstrategi. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 

till dels arbetsutskottets förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggs-

yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 500 000 kronor från 

investeringsbudgeten 2021 för inköp av självbetjäningssystem till Skantzö-

badet, enligt en till ärendet tillhörande bilaga,  

 

att nettokostnadsökningen om 54 675 kronor/år framöver ska rymmas inom 

kultur- och fritidsnämndens budget,  
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Forts KS § 44 

 

att upphandlingen ska ha sin utgångspunkt från kommunens digitaliserings-

strategi, samt  

 

att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en 

ekonomisk redovisning av projektet efter genomförandet.  

 

 

 

________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 45 

 

Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi helåret 2020 - kommun-

styrelsens uppsiktsplikt   Dnr 166/18 

 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 

Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-

ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 

till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-

följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 

18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 

skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 

månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 

att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 

lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-

tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 

även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 

rapport. 

 

Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 

fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 

har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-

relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 

 

Vid redovisningen i november 2020 beslutade kommunstyrelsen att kultur- och 

fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med redovisning av Hallsta 

Ridklubbs ekonomiska utfall för 2020 och budget för 2021 samt en underhålls/ 

renoveringsplan vidare ska redovisningen innehålla förklaring av eftersläpning 

av intäkterna avseende medlems- och ridavgifter. 

 

Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 4 februari 2021 för Hallsta 

Ridklubbs ekonomi för helåret 2020. Till skrivelsen fogas även budget och 

underhållsplan för Hallsta ridklubb. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2021 att överlämna redo-

visningen till kommunstyrelsen, samt att Hallsta ridklubb fortsättningsvis ska 

inkomma kvartalsvis med sin redovisning till kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 36. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att notera redovisningen som en anmälan.  

 

________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 46 

 

Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 april 2021    

Dnr 340/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande 

av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Till taxan har det bland annat 

tillförts avgifter för Eldsbodahuset och skolor kommer att få betala avgift för 

hyra av vissa lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har den 28 oktober 2020 § 89 

beslutat föreslå fullmäktige att fastsälla taxan fr o m den 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsens beslutade den 16 november 2020 att återremittera ärendet 

till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning där man dels, ser över 

avgifterna för skolor och förskolor och även redovisar hur andra kommuner tar 

ut avgifter för privata skolor/förskolor, dels redovisar vilka alternativ kommu-

nen erbjuder/hänvisar till föreningar som inte hyr eller har egna lokaler för 

samlingslokal. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 februari 2021 att man 

under november/december 2020 skickat ut förfrågningar enligt kommunstyrel-

sens önskemål till närliggande kommuner. Dialog har även förts med barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

De förändringar som gjort i underlaget om förslag till nya taxor jämfört med det 

tidigare presenterade förslaget och som ska gälla från 1 april 2021 är: 

• Förslaget om en taxa för våra kommunala skolor för hyra av, Ishallen, 

stora idrottshallar, små idrottshallar, Trollebo konstgräsplan och 

Trollebo naturgräsplan är borttaget. Detta innebär att 0 kr-taxan som 

gällt tidigare år ligger kvar. 

• De övriga förslagen till förändrade taxor fanns redan medtagen i presen-

tationsmaterialet i oktober för kultur- och fritidsnämnden och i novem-

ber 2020 för kommunstyrelsen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 37. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa sammaträde. 
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KS § 47 

 

Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för 

byggnation av gata och utbyggnad av VA-ledningar i södra Eriksbergs 

industriområde   Dnr 97/21 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 26 februari 2021 att inom detalj-

plan PL 81, detaljplan för Eriksberg industriområde finns en gata i södra delen 

av industriområdet som inte är utbyggd. Förvaltningen avser därför att begära 

om starttillstånd för byggnationen av gatan och tillhörande VA-ledningar. Ut-

över förläggning av nya ledningar kommer det utföras nödvändiga arbeten som 

innebär en förstärkning av vattentillförseln till hela området Eriksberg. 

 

Gatan, som är detaljplanerad som allmän plats med kommunen som huvudman 

behövs för tillfart och anslutning till den kommunägda industrimarken. Mälar-

dalens Brand- och räddningsförbund har nyligen ingått marköverlåtelseavtal 

med kommunen som innebär köp av cirka 20 000 kvadratmeter mark och 

kommer därför behöva gatan för att angöra sin fastighet. Gatubyggnationen 

innebär även att man tillgängliggör ytterligare av den industrimarken som 

kommunen har till försäljning. Nya VA-ledningar kommer också förläggas så 

att tillkommande verksamheter kan anslutas till kommunalt VA. Ledningarna 

kommer anslutas till industriområdets befintliga ledningsnät som i dagsläget 

slutar längre norr i industriområdet. Inom ramen för starttillstånd ingår ett 

arbete med förstärkning av vattentillförseln till hela området Eriksberg. 

 

I investringsbudget för 2021 finns 14 100 000 kronor upptaget för ”Eriksberg 

södra”. Startillstånd begärs för att ianspråkta totalt 14 100 000 kronor från bud-

getanslaget, detta utgörs av att byggnationen av gata beräknas uppgå till  

6 100 000 kronor samt att utbyggnad av VA-ledningar beräknas uppgå till 

8 000 000 kronor. Investeringen för utbyggnad av VA-ledningar bräknas 

generera en nettokostandsökning om 290 560 kronor/år som framöver ska 

rymmas inom VA-kollektivets ram. För nettokostandsökningen gällande bygg-

nation av gata om 587 552 kronor/år bedöms att budgetkompensation behöver 

göras. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 4 mars 2021 § 28 att ansöka hos kommunsty-

relsen om starttillstånd för att ianspråkta 14 100 000 kronor från investerings-

budgeten 2021 från ”Eriksberg Södra” för projektering/byggnation av gata och 

utbyggnad av VA-ledningar i södra Eriksbergs industriområde, att nettokost-

nadsökningen om 286 480 kronor/år för utbyggnad av VA-ledningar framöver 

ska rymmas inom VA-kollektivets ram, samt att hemställa hos kommunstyrel-

sen att föreslå budgetberedningen att tekniska nämnden kompenseras för netto-

kostandsökningen om 401 441 kronor/år gällande projektering/byggnation av 

gata.  
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Forts KS § 47 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 38. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

det i slutredovisningen även ska framgå samtliga kostnader och beräknade 

intäkter för exploateringen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 

till dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således   

 

att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 14 100 000 kronor 

från investeringsbudgeten 2021 från ”Eriksberg Södra” för projektering/bygg-

nation av gata och utbyggnad av VA-ledningar i södra Eriksbergs industriom-

råde, enligt en till ärendet hörande bilaga, 

 

att nettokostnadsökningen om 286 480 kronor/år för utbyggnad av VA-led-

ningar framöver ska rymmas inom VA-kollektivets ram, 
 

att tekniska nämnden ska inkomma med slutredovisning av projektet, i vilken 

det även ska framgå samtliga kostnader och beräknade intäkter för exploate-

ringen,  

 

att i samband med slutredovisningen kompensera tekniska nämnden för kapi-

talkostnaden upp till 218 441 kronor från posten ”Årets investeringar ej utför-

delade” som finns inom finansförvaltningen, samt  

 

att avslå hemställan om medel till drifteffekten med anledning av att inga medel 

finns avsatta för detta varvid tekniska nämnden får ta upp det i kommande 

budgetberedning. 

 

 

 

_______ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 48 

 

Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 – för 

yttrande   Dnr 399/20 

 

Mälarens vattenvårdsförbund har översänt förslag till vision för Mälarens vat-

tenvårdsförbund 2022-2027 till Hallstahammars kommun för yttrande.  

 

Förslaget utgår från att vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte 

och lärande mellan medlemmarna, stötta medlemmarna att nå målet god status i 

alla vattenförekomster till 2027, förbereda oss för att hantera kommande miljö-

utmaningar för Mälaren tillsammans, fortsätta att bedriva miljöövervakning i 

Mälaren, utveckla den samt att vara en gemensam röst för förbundets med-

lemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter samt att kommunicera Mäla-

rens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla.  

 

Förslaget till vision för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagits fram 

med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) går ut den 

31 december 2021. Remissen består därav av två delar, dels vision för Mälarens 

vattenvårdsförbund 2022–2027 dels organisation och finansiering av MVVF 

verksamhet från 2022. När projektet nu avslutas i december 2021, står för-

bundet inför ett vägval där följande tre alternativ presenteras:  

 

• Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet och förlänga 

projektet MER 

• Vägval 2 - Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022–

2027 

• Vägval 3 – Återgå till tidigare verksamhet innan MER 

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 15 februari 2021 § 17 överlämna för-

valtningens skrivelse som sitt yttrande över förslag till vision för Mälarens vat-

tenvårdsförbund 2022–2027. Tekniska nämnden beslutade den 17 februari 2021 

§ 22 att avstå från att yttra sig över förslaget.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 17 februari 2021 bland an-

nat att Hallstahammars kommun sedan länge har varit medlem i Mälarens vat-

tenvårdsförbund och sedan 2013 också i delprojektet MER. Vattenfrågornas 

komplexitet gör förbundets samordnande funktion mycket värdefull. Kommu-

nens nyttjande av tillgängligt stöd har dock varit begränsat. Vattenmyndigheten 

har påpekat att åtgärdstakten för kommunernas åtgärder i tidigare och nu 

gällande åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt generellt varit för 

långsam. I remissutgåva till nytt åtgärdsprogram föreslår Vattenmyndigheten 

bindande åtgärder som innebär att kommunerna bland annat ska genomföra en 

förvaltningsöverskridande vattenplanering samt VA-planering med handlings-

planer omfattande även dagvatten, utöka miljötillsynen avseende yt- och grund-

vatten, säkerställa dricksvattenskyddet, samt anpassa den fysiska planeringen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-03-15  

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 48 

 

till miljökvalitetsnormer i våra vattenförekomster. Åtgärderna förutsätter en 

ökad intern samverkan kring vattenfrågorna, vilket sannolikt gör det lättare att i 

framtiden tillgodogöra sig förbundets samverkansstöd.  

 

Vattenkvaliteten i våra ytvatten har under lång tid undersökts. Nyligen upp-

märksammades förekomsten av läkemedelsrester i våra större sjöar, där 

halterna i Mälaren var högst. Fortsatt och utökad miljöövervakning samt utred-

ning av effekter av den antropogena påverkan på Mälaren är viktigt för att 

kunna bedöma eventuella framtida åtgärdsbehov.  

 

Slutligen bedöms av förvaltningen att vägval 2 ger ett större fokus på Mälaren 

och tillgodoser framtida behov av samverkan bäst. Tydligheten ökar också för 

medlemmarna om MER införlivas i förbundets samlade verksamhet. Vägval 2 

förordas därför, om finansiering kan ske i huvudsaklig överensstämmelse med 

förslaget. 

 

Hallstahammars kommun betalar i dag till Mälarens Vattenvårsförbund 37 500 

kronor/år. Med vägval 2 blir kommunens årliga kostnad 35 000 kronor. Vid 

årsstämman kommer beslut om organisation och finansiering för verksamheten 

2022-2027 att fattas. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2021 § 39 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att vägval 2 ska förordas, vilket innebär en årlig 

kostnad om 35 000 kronor. Vidare yrkar Pettersson att kommunen ska uttala att 

man gärna ser att Mälarens vattenförbund samordnar och analyserar vatten-

prover för att mäta och analysera förekomsten av läkemedelsrester och narko-

tika i kommunernas avloppsvatten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att Hallstahammars kommunförordar Vägval 2 - Utveckla verksamheten i linje 

med föreslagen vision 2022–2027, samt  

 

att uttala att man gärna ser att Mälarens vattenförbund samordnar och analy-

serar vattenprover för att mäta och analysera förekomsten av läkemedel och 

narkotika i kommunernas dricksvatten. 

______ 

Exp till:  Mälarens vattenvårdsförbund 

 Tekniska nämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 49 

 

Granskning av ny översiktsplan för Eskilstuna kommun 2030 med utblick 

mot 2050 - för yttrande   Dnr 18/21 

 

Eskilstuna kommun har översänt förslag till ny kommunövergripande över-

siktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för granskning.  

 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en kommunomfattande 

översiktsplan som är aktuell. Planen ska ge vägledning för beslut om använd-

ningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utveck-

las och bevaras.  

 

Av Eskilstuna kommuns översiktsplanen framgår att planen ska bidra till en 

god miljö och hållbar utveckling. Den vägleder beslut om hur mark- och 

vattenområden får användas. Den ska hållas aktuell och kan göras mer detalje-

rad för tätorter och andra delområden. Samråd och miljöbedömningar är viktiga 

delar i planeringsprocessen. Syftet med översiktsplanen är att olika föränd-

ringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det 

byggs och hur mark- och vattenområden används beskrivs som viktigt om det 

ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling. I planen anges även Eskilstuna 

kommuns vision för 2030 som är en beskrivning av hur det ska vara att leva i 

Eskilstuna år 2030. Visionen utgår från följande tre punkter:  

 

• Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra 

• Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld 

• Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid 

 

Kopplat till visionen finns även ett antal målbilder, dessa är följande:  

 

• I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i 

våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd.  

• Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekrea-

tionsområden, mötesplatser och nya bostadsområden.  

• Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här 

hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras.  

• Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – Tillsammans. 

 

Översiktsplanen beskrivs vara ett fysiskt förverkligande av Vision 2030 och 

dess målbilder. 

 

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden 

har alla beslutat att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget. Bygg- 

och miljönämnden och tekniska nämnden har inkommit med yttranden över 

översiktsplanen.  
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Forts KS § 49 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 mars 2021 att Hallsta-

hammars kommun och Eskilstuna kommun ingår båda i det expansiva området 

”Östra Mellansverige”. Området har en stark befolknings- och sysselsättnings-

utveckling där man beräknar att området kommer att öka med 1,6 miljoner in-

vånare och 700 tusen arbetstillfällen mellan åren 2015–2050. Förbättrade kol-

lektivtrafikförbindelser är en förutsättning för framtiden och man ser att be-

folkningen framför allt växer i kollektivtrafiknära lägen. För Hallstahammars 

kommun är de Mälartåg som stannar vid Kolbäcks station mycket värdefulla 

för kommunen ur både ett lokalt och regionalt samband då de ger bra tillgäng-

lighet till arbetsplatser och skolor/högskolor samt möjliggör kombinations re-

sor. Eskilstuna önskar dubbelspår på sträckan Västerås-Eskilstuna vilket även 

förvaltningen ställer sig bakom och förutsätter att denna dubbelspårsutbyggnad 

planeras i befintlig sträckning så att även Hallstahammars kommuninvånare 

kan ta del av de förbättrade kommunikationerna i framtiden. 

 

Slutligen anförs att man ser positivt på den utveckling som sker av Eskilstuna 

kommun och de planer på fortsatt utveckling som kommunen har. Översikts-

planen har också ett tilltalande upplägg och är snyggt redovisad. Vi har dock 

stundtals haft problem att nå vissa delar av underlaget men har till slut kunna 

tillgodogöra oss hela materialet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 40. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att överlämna förvaltningens skrivelse den 1 mars 2021 inklusive nämndernas 

yttrande som sitt yttrande över översiktsplan för Eskilstunas kommun. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Eskilstuna kommun (bilaga) 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 50 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 april 

2021   Dnr 14/21 

 

Med anledning av bland annat avslutad anställning behöver kommunstyrelsens 

underskriftsbemyndigande ändras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 41. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 januari 2021 § 9 och med verkan  

fr o m den 1 april 2021 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i dess 

helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  

 

att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-

nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 

fattade beslut.  

 

 

 

________ 

Exp till: Reglementspärmen (bilaga) 

 Samtliga personer upptagna i förtekningen (bilaga) 
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KS § 51 

 

Redovisning av verksamhetsbidrag - Hallstahammar Promotion samt 

verksamhetsbidrag för 2021 och 2022    Dnr 103/20, 104/21 

 

Kommunstyrelsen besluta den 7 juni 2016 § 125 att bevilja Hallstahammars 

Promotion verksamhetsbidrag om 200 000 kronor per år under tre år, 2017-

2019, med en årlig uppföljning av hur bidraget använts. Föreningens syften är 

att i samverkan med Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla närings-

livsklimatet i Hallstahammars kommun. 

 

Hallstahammars Promotion inkom den 6 mars 2020 med redovisning av verk-

samheten 2019. Av redovisningen framgår att i dagsläget är ’Vi i Hallsta, 

Kanalnätet och Destination Strömsholm medlemmarna i Hallstahammars 

Promotion. Man arbetar med tre verktyg; dialog, mötesplatser och kommu-

nikation. Vidare framgår vilka aktiviteter som genomförts. 

 

Arbetsutskottet behandlade den 9 mars 2020 redovisning som inkom under 

mars 2020.  

 

Hallstahammars Promotion har den 5 mars 2020 kommit med redovisning för 

2020. Av redovisningen framgår att deras ”grundverksamhet består av att 

arrangera mötesplatser för dialog, såsom frukostmöten och Näringslivsdagar 

och att ha dialogmöten med företrädare för kommunen. Förra året arrangerade 

vi även konferensdagarna 4-5 mars vilka var medfinansierade av Leader Mälar-

dalen. Vi genomför årligen företagsfesten Guldyra.” Av redovisningen framgår 

vidare vad man gjort sedan förra redovisningen. Bland annat har man fortsatt 

med att arrangera frukostmöten, hjälpt Hammarö kommun med nystart i arbete 

med sitt företagsklimat.  

 

Vidare ansöker man om verksamhetsbidrag för åren 2021 och 2022 om 200 000 

kronor/år. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2021 § 42 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att redovisningen ska noteras som en anmälan 

samt att Hallstahammars Promotion ska beviljas verksamhets om 200 000 

kronor per år under åren 2021-2022 och att Hallstahammar Promotionen ska 

inkomma med en årlig uppföljning av hur bidraget använts. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 

 

att notera redovisningen som en anmälan,  
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Forts KS § 51 

 

att bevilja Hallstahammars Promotion verksamhetsbidrag om 200 000 kronor 

per år under åren 2021 och 2022, samt 

 

att Hallstahammar Promotion ska inkomma med en årlig uppföljning av hur 

bidraget använts. 

 

 

________ 

Exp till: Hallstahammars Promotion 

 Controller 
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KS § 52 

 

Ny förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund    Dnr 99/21 

 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta förbundsordning för 

Kolbäcksådalens pensionsförbund. Pensionsförbundet föreslår den 19 februari 

2021 att fullmäktige ska anta ny förbundsordning för förbundet. 

 

Förändring avser 11 § tredje stycket. Nuvarande lydelse är ”I ett kommunalför-

bund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det sam-

manträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan 

sägs ska direktionen kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen 

en vecka före sammanträdesdagen. ” 

 

Ny lydelse: I kommunalförbund med förbundsdirektion ska, enligt 9 kap.10 § 

kommunallagen (2017:725), det sammanträde vid vilket budgeten fastställs 

vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst 

en vecka före sammanträdesdagen.  

 

Aven några redaktionella ändringar i förbundsordningen avseende hänvisningar 

till lagrum. 

 

Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att likalydande beslut 

fattas av Surahammars kommun. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 mars 2021 § 43. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 april 2014 § 73 anta förbundsordning 

för Kolbäcksådalens pensionsförbund enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 53 

 

Kallelse till ordinarie stämma med Luftvårdsförbundet i Västmanland – 

instruktion till ombudet    Dnr 83/21 

 

Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 

inträder Reinder Nispeling (L). 

 

Västmanlands läns Luftvårdsförbund har den 25 februari 2021 inkommit med 

kallelse till ordinarie förbundsstämma den 25 mars 2020 klockan 11.00. Mötet 

äger rum digitalt via Teams.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 

2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022 utsett Tony Frunk (S) med Ulf 

Ölander (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att ombudet ska 

föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets styrelse för tiden från 

ordinarie förbundsstämma 2021 t o m ordinarie förbundsstämma 2022. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2021 § 44 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att styrelsens ledamöter 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att årets resultat disponeras enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen, att resultat- och balansräkningen fastställs, att 

medlems- och undersökningsavgift för 2020 fastställs, samt att budget och 

arbetsprogram för 2020 fastställs, samt att ombudet ska föreslå Sigge Synner-

gård (L) som ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-

stämma 2021 t o m ordinarie förbundsstämma 2022. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att anmoda ombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Västmanlands läns 

Luftvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  

 

 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  

 

 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,  

 

 att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

 att medlems- och undersökningsavgift för 2021 fastställs, samt 

      

 att budget och arbetsprogram för 2021 fastställs, samt 
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Forts KS § 53 

 

att anmoda ombudet att föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets 

styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2021 t o m ordinarie förbunds-

stämma 2022. 

 

Härefter återinträder Sigge Synnergård (L). 

 

 

 

________ 
Exp till:  Ombudet (2 ex) 
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KS § 54 

 

Tidplan för Mål och budgetprocess 2022 -2024    Dnr 114/21 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 9 mars 2021 att kommunstyrelsen kom-

mer att genomföra den sedvanliga genomgången av årsredovisningen med 

framåtblick den 22 mars 2021. Det är kommunstyrelsens ledamöter och ersät-

tare som träffar ordinarie ledamöter i nämndernas utskott samt VD och ord-

föranden i Hallstahem. Syftet är att samtliga ska få en gemensam bild om 

kommunens läge samt förutsättningarna framåt.  

 

Därefter övergår arbetet i budgetberedning. Det är kommunstyrelsens arbetsut-

skott som utgör budgetberedningen. Arbetsutskottet träffar respektive utskott 

samt Hallstahem vart och ett enligt en särskild tidplan, där även frågor som ska 

behandlas framgår.  

 

Det finns redan en Mål och budget för åren 2022-2023 i nuvarande treårsplan 

som fastställdes av kommunfullmäktige i december 2020. Den utgör grunden 

för kommande treårsperioden. Kommunstyrelsen kommer att behandla plane-

ringsramar för mål för Mål och budget den 7 juni 2021 och ärendet landar i 

kommunfullmäktige den 17 juni 2021. Kommunfullmäktige fastställer skatte-

satsen på sitt oktobersammanträde och Mål och budget på sitt november-

sammanträde 2021. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att tidsplanen ska fastställas i enlighet med 

kommunchefens skrivelse. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande  

 

att fastställa tidplan mål- och budgetprocessen i enlighet med skrivelse den 9 

mars 2021. 

 

 

 

________ 
Exp till:  Samtliga nämnder 

 Ekonomi- och finansenheten 

 Kommunchefen 
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KS § 55 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-15 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-03-15 

-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-02-22, 2021-03-08 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 

 

 


