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Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 09.40
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 125
Jouni Ståhlhane (C)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Kenth Erngren (V),
Claes Gustavsson (SD)
Rolf Hahre (S), § 125

Närvarorätt

Ersättarna: Rolf Hahre (S), ej § 125, Marijo Edlund (S), Lennart Ahlstörm (S),
Reinder Nispeling (L), Barbara Kabacinski Hallström (L), Håkan Freijd (M),
Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg
Thorstenson, teknisk chef Carina Elliot § 126, ekonomichef Nicklas Erngren §
126.
Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD)
Kommunhuset den 23 maj 2022 klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

125 - 126

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………......................

Catarina Pettersson (S) ej § 125
Justerande

Kjell Ivemyr (S) § 125

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Tommy Emterby (KD)

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen §§ 125-126

Sammanträdesdatum

2022-05-23

Anslaget uppsättes

2022-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift
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Carina Iwemyr

Anslaget nedtages

2022-06-14
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KS § 125
Kallelse till årsstämma med Stiftelsen för främjande av trafiken på
Strömsholms kanal – instruktion till ombudet Dnr 209/22
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Rolf Hahre (S). Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet.
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal har den 16 maj
2022 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma med representantskapet
den 31 maj 2022 klockan 13.00, Lindgården, Fagersta.
Revisorerna anför i revisionsberättele den 18 maj2018 att årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dessa finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Kommunfullmäktige har beslutat utse Christer Hansson (V) som röstombud
med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden fr o m årssammanträdet med
representantskapet 2022 fram till årssammanträdet med representantskapet
2023. Fullmäktige har vidare beslutat att röstombudet ska föreslå Catarina
Pettersson (S) som ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i
stiftelsens styrelse för tiden från årssammanträdet med representantskapet
2020 t o m årssammanträdet med representantskapet 2021 (KF § 23/22).
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C)
som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet med representantskapet 2023, samt
att den av stiftelsen utsedda ombudet ska föreslå Catarina Pettersson (S) som
ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i
Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2022 t o m årssammanträdet med representantskapet 2023.
Jenny Landernäs (M) yrkar att den av stiftelsen utsedda ombudet ska rösta för
att kanalbolagets styrelse och verkställande direktören inte ska beviljas
ansvarsfrihet. Vidare yrkar hon avslag på att ombudet ska föreslå Catarina
Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad Bäckman
(C) som ersättare i dels stiftelsen styrelse, dels Strömsholms Kanalbolags
styrelse.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-23

Sida

()

Forts KS § 125
Tommy Emterby (KD), Kenth Erngren (V) och Claes Gustavsson (SD)
instämmer i Jenny Landernäs (M) yrkande.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till Kjell Ivemyrs (S) förslag, utom vad avser att den del vad avser att anmoda
stifelsens ombudet att föreslås representanter till stifelsen styrelse och kanalbolagets styrelse. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till Jenny
Landernäs (M) m fl yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att anmoda röstombudet att vid representantskapet i Stiftelsen för främjande
av trafiken på Strömsholms Kanal, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att rösta för att de enskilda
ledamöterna i Strömsholms kanal aktiebolag och verkställande dirktören inte
ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar ordförandeskapet.

______
Exp till: Ombudet (2 ex)
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KS § 126
Förnyat starttillstånd avseende byggnation av gata och VA i södra Eriksberg – hemställan till kommunstyrelsen Dnr 97/21
Kommunen har ingått marköverlåtelseavtal med Räddningstjänsten i Mälardalen avseende industrimark på Södra Eriksberg, samt tecknat en avsiktsförklaring med Vafab om etablering av ett nytt återbruk också det på Södra
Eriksberg. Det innebär att den sedan 1975 detaljplanelagda gatan behöver
byggas för att tillgängliggöra industrimarken och göra det möjligt att angöra
fastigheterna i samband med att byggnationer på dessa ska startas.
Enligt tidigare beslut från kommunstyrelsen den 15 mars 2021 § 47 har
tekniska nämnden beviljats starttillstånd för att ianspråkta 14,1 miljoner
kronor från investeringsbudgeten 2021 för projektering och byggnation av
gata samt utbyggnad av VA-ledningar i Södra Eriksbergs industriområde.
VA-ledningarna ansluts till industriområdets befintliga ledningsnät. I starttillståndet ingår även att förstärka vattentillförseln till hela området Eriksberg
genom att ansluta vattenledningen till Hallstahammars högzon norr om E18.
Vidare beslutades att nettokostnadsökningen om 286 489 kronor för utbyggnad av VA-ledningar ska rymmas inom VA-kollektivets ram. Samt att efter
slutredovisning kompensera tekniska nämnden för kapitalkostnaden upp till
218 441 kronor från ”Årets investeringar ej utfördelade”. Budgeten på 14,1
miljoner kronor motsvarar det som är produktionskostnad och det saknas
påslag för projektering, byggherrekostnader, byggledning, risk samt ändringsoch tilläggsarbeten på sammantaget 3,5 miljoner kronor. Korrekt investeringsbudget skulle ha varit 17,6 Mkr.
Tekniska förvaltningen redogör i skrivele den 18 maj 2022 för ärendet. Bland
annat anförs att produktionskalkylerna baseras på är upprättade för 1,5 år
sedan, innan projektering utförts och bygger på normalfall, schabloner och
nyckeltalsberäkningar. Gatan var beräknad till 6,1 miljoner kronor, ledningarna i området (tre ledningsslag) var beräknade till 5 miljoner kronor och
vattenledningen till högzon 3 miljoner kronor. Kommunens ramavtal gällande
mark- och anläggningsarbeten innefattar denna typ av arbeten. Priset uppgår
nu till 24,6 miljoner kronor och då avser det gatan (exklusive toppbeläggning)
och VA-ledningarna i området. Vattenledningen till högzon ingår inte i priset
och återstår att projektera. Det som i stor utsträckning påverkar priset är ledningsdjupet som i snitt är 3,2 meter samt de geotekniska förhållandena som
kräver släntlutningar 1:1.
Projektkostnaden är avsevärt högre än ursprungligen beräknat, det kommer
med stor sannolikhet att ge påverkan på markpriser samt anläggningsavgift för
VA.
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Forts KS § 126
Förvaltningen föreslår att ett partiellt starttillstånd lämnas för att möjliggöra
en start av projektet. Projektet skulle kunna delas upp enligt följande:
Del 1:
Anlägga ny gata och förlägga VA-ledningar parallellt med nya
gatan. (Mark/gata 65 % och VA 35 %)
Del 2.1:
Vattenledning förläggs på en kortare sträcka (ca 400 meter) i
Eriksbergsvägen för att möjliggöra rundmatning i befintligt ledningsnät på industriområdet. Utförs lämpligen hösten 2022.
Del 2.2:
VA-ledningar från nya gatan kopplas samman med befintligt
ledningsnät nordost om A-betong. Denna del utförs lämpligen i
vinter. (Hela del 2: Mark/gata 15 % och VA 85 %)
Del 3:
Projektering och förläggning av vattenledning för att ansluta
området till Hallstahammars högzon. Projekteringen behöver
starta omgående. (VA 100%)
Del 1 behöver starta omgående för att säkerställa att gatan går att trafikera
med byggtrafik för byggnationer på fastigheter under hösten 2022. Nettokostnadsökningen behöver fördelas om mellan det som avser mark/gata samt VA.
Det som anges inom parentes på de olika projektdelarna är en grov uppskattning av fördelningen mellan skatte- och taxekollektivet.
Entreprenören har delat upp kalkylen enligt följande: Del 1 och 2.1:Uppgår
sammanlagt till 17,0 miljoner kronor. Del 2.2 Uppgår till 7,6 miljoner kronor
Tekniska nämnden har den 18 maj 2022 § 54 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om förnyat starttillstånd för att anlägga ny gata på Södra Eriksberg samt förlägga VA-ledningar parallellt med nya gatan och att återstående
medel av investeringsbudgeten för projektet, 13,5 miljoner kronor ger
ramarna för den fortsatta investeringen där nya gata” beräknas inrymmas, och
om medlen räcker – ”Rundmatning Eriksbergsvägen.”
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att tekniska nämnden ska beviljas förnyat
starttillstånd för att ianspråkta 13,5 miljoner kronor från investeringsbudgeten
2022 från ”Eriksberg Södra” för att anlägga ny gata på Södra Eriksberg samt
förlägga VA-ledningar parallellt med nya gatan och att återstående medel av
investeringsbudgeten för projektet, varvid 13,5 miljoner kronor ger ramarna
för den fortsatta investeringen där nya gata” beräknas inrymmas, och om
medlen räcker – ”Rundmatning Eriksbergsvägen”.
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Forts KS § 126
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
att med upphävande av sitt beslut i tillämpliga delar den 15 mars 2021 § 47
bevilja tekniska nämnden förnyat starttillstånd för att ianspråkta 13,5 miljoner
kronor från investeringsbudgeten 2022 från ”Eriksberg Södra” för att anlägga
ny gata på Södra Eriksberg samt förlägga VA-ledningar parallellt med nya
gatan och att återstående medel av investeringsbudgeten för projektet, varvid
13,5 miljoner kronor ger ramarna för den fortsatta investeringen där nya gata”
beräknas inrymmas, och om medlen räcker – ”Rundmatning Eriksbergsvägen”.

__________:
Exp till:
Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
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