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Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 10.20 
 Vissa personuppgifter kan vara raderad pga gällande lag 

Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S)   
 Thure Andersen (S)   
 Rolf Hahre (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Hans Strandlund (M)   
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Tommy Embterby (KD)  
   
   
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Åsa Kfouri (MP), Pia Håkansson (S), Annica Lind-

holm (V) och David Lindberg (L), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef 
Carin Becker-Åström, ekonomichef Kenth Erngren, kommunjurist Olov Hjerpe, 
kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, xxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxx, 
HARK. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Thure Andersen (S) och Sigge Synnergåd (L). 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 september 2016 klockan 14.30.  
 
Underskrifter  Paragrafer 151 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) 
  

    
 Justerande ........................................................................................................................................... 

   Thure Andersen (S)    Sigge Synnergåd (L) 
 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 151 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-19 
  
Anslaget uppsättes 2016-09-19 Anslaget nedtages 2016-10-11 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 151 
 
Kommunal borgen för om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb (HARK) 
Dnr 205/16 
 
Hallsta ridklubb, HARK, har aviserat att nuvarande anläggning på Södra 
Nibble är uttjänt i vissa delar. Stallarna uppfyller inte jordbruksverkets regler 
och rekommendationer m m. 
 
Kommunchefen m fl redogör för ärendet i skrivelse den 29 augusti 2016. Bland 
annat anförs att Hallstahammars kommun har inlett ett arbete att försöka hjälpa 
klubben att få till stånd en ändamålsenlig anläggning som uppfyller dagens krav 
på såväl hästhållning som arbetsmiljö för personalen. Det finns också stora be-
hov att erbjuda klubbens medlemmar duschar och omklädningsrum. Anlägg-
ningen behöver också i större utsträckning anpassas för funktionsnedsatta. 
Sammantaget ger detta klubben möjlighet att utvecklas och att verksamheten 
säkras långsiktigt. 
 
Av Hallstahammar kommuns visioner och mål framgår att: Hallstahammars 
kommun ska vara ”Den främsta hästkommunen”. Som ett led i att uppnå målet 
har funnits idéer att erbjuda ett s k hästboende d v s möjlighet att bygga villor i 
nära anslutning till en ridanläggning. 
 
Eftersom ridskolan har ett stort behov av upprusning som medför stora investe-
ringar och klubbens nuvarande placering inte är optimal tog kommunen fram en 
idéskiss, var en helt ny anläggning för HARK skulle kunna placeras. Det finns 
mark som skulle kunna tas i anspråk på Valstalund. Planavdelningen tog fram 
en förstudie ”Lokalisering av ridskolan”. Den innehåller bl a en SWOT-analys 
av de två olika alternativen. 
 
Frågan om flytt utreddes och kostnadsberäknades. Det visade sig att en flytt av 
anläggningen skulle hamna på c:a dubbla kostanden jmf med det anslag som 
tagit upp i investeringsbudgeten (30 Mkr). Det visade sig under utredningens 
gång att det dessutom finns vissa nackdelar med en flytt. 
 
Kommunen och HARK var därför överens att gå vidare med en om- och till-
byggnad av nuvarande anläggning på Södra Nibble.  
 
Det är önskvärt att ridskolan kan få tillgång till mer mark. Tekniska förvalt-
ningen har arbetat med frågan. Den är ännu inte löst varför tekniska förvalt-
ningen fortsätter arbetet. 
 
Hallstahammars kommun och HARK har fört ingående diskussioner om kom-
munen eller HARK ska äga och förvalta anläggningen. HARK vill även fram-
gent äga och förvalta anläggningen. Det betyder att HARK, i egen regi, bygger 
om- och till anläggningen utifrån de ekonomiska ramar som kommunen ställt  
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Forts KF § 151 
 
till förfogande i investeringsbudgeten, 30 Mkr. HARK och kommunen har dis-
kuterat vad som kan inrymmas i budgetanslaget för en upprustad ridskola.  
 
Den i driftbudgeten anvisade ökningen av driftbudgeten (full effekt 3 Mkr/år, 
idag har föreningen 0,67 Mkr i årligt bidrag) skall utöver ökat driftbidrag även 
inrymma amortering/avskrivning av investeringen under exempelvis 15-20 år. 
Resterande andel av driftbudgetökningen skall då täcka övriga driftkostnader 
för anläggningen. Finansieringen av bygget kan ske genom att kommunen er-
bjuder föreningen kommunal borgen.  
 
För att säkerställa kommunens borgen skall kommunen beredas insyn i före-
ningens ekonomi och särskild rapport skall skickas in kvartalsvis där det fram-
går att föreningen betalt sina ränte- och amorteringsavier till sin långivare 
(kring 2 Mkr per år).  
 
Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde 
den 19 september 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 september 2016 § 144 att återremittera ären-
det för ytterligare beredning. 
 
Kommunchefen redogör ytterligare för ärendet i skrivelse den 14 september 
2016. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
xxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxxx, representanter från Hallsta Ridklubb, 
informerar om ridklubbens verksamt samt besvara frågor med anledning härav. 
Efter informationen lämnar xxxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxxx 
sammträdet. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att, under förutsättning av att kommunen kan erhålla 
erforderlig säkerhet för den kommunala borgen, att utifrån presenterat förslag i 
skrivelse 2016-09-14, ikläda kommunen borgen som för egen skuld för ett lån 
till Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen upp till 30,6 mkr, att kultur- och fritidsnämnden dels kontinuerligt följer 
upp och gör avstämningar av projektets olika delar avseende byggnation, eko-
nomi och prestationsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 
2016, dels får besluta om mindre avvikelser avseende byggnationen inom given 
ekonomisk ram, dels ska beredas  insyn i föreningens ekonomi och särskild  
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rapport skall skickas in kvartalsvis där det framgår att föreningen betalt sina 
ränte- och amorteringsavier till sin långivare (kring 2 Mkr per år), dels teckna 
avtal med HARK i enlighet med skrivelse daterad 14 september 2016, samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att hantera frågan om erforderlig säkerhet för 
den kommunala borgen. Vidare yrkar Tarkka (V) att, under förutsättning av 
fullmäktiges beslut ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att 
hantera erforderlig säkerhet för den kommunala borgen.  
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag med hänvisning Alliansens tidigare förslag 
till mål och budget. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Reijo Tarkkas (V) yrkanden och avslag på Hans Strandluns (M) yrkande, 
 
Under förutsättning av dels kultur- och fritidsnämndens beslut dels att 
kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala borgen 
föreslås således kommunfullmäktige besluta  
 
att, utifrån presenterat förslag i skrivelse 2016-09-14, ikläda kommunen borgen 
som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av 
den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr, 
 
att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att kontinuerligt följa upp och göra 
avstämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och 
prestationsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 2016,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre avvikelser av-
seende byggnationen inom given ekonomisk ram, 
 
att kultur- och fritidsnämnden bereds insyn i föreningens ekonomi och särskild 
rapport skall skickas in kvartalsvis där det framgår att föreningen betalt sina 
ränte- och amorteringsavier till sin långivare (kring 2 Mkr per år),  
 
att uppdra till kultur och fritidsnämnden att teckna avtal med HARK i enlighet 
med skrivelse daterad 14 september 2016, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att hantera frågan om erforderlig säkerhet för 
den kommunala borgen. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L), Anna 
Gunstd Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD). 
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