
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 146, 147  
 Anna Gunstad Bäckman (C), ej § 146, 147  

 Kjell Ivemyr (S)   

 Ingvor Regnemer (S)   

 Sigge Synnergård (L)  

 Tony Frunk (S)  

 Hans Strandlund (M)  

 Jenny Landernäs (M)  

 Tommy Emterby (KD)  

 Kenth Erngren (V)   

 Claes Gustavsson (SD)  

   

   
 Ersättarna: sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, 

övriga se § 116 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tommy Emterby (KD) och Tony Frunk (S) 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2020 klockan 10.00 

  

Underskrifter  Paragrafer 115-147 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Catarina Pettersson (S) ej § 146, 147  Kjell Ivemyr (S) § 146, 147 
  

 
 

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

 Tommy Emterby (KD)      Tony Frunk (S) 

  

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 115-147 
  

Sammanträdesdatum 2020-06-15 
  

Anslaget uppsättes 2020-06-18 Anslaget nedtages 2020-07-10 

 

 

  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 115 

 

Information från kommunchefen/förvaltningen    Dnr 54/20 

 

 Ungdomscoachernas arbete under sommaren 

 Företagarnas situation med anledning av corona 

 Medborgarenkäten 

 Krisledningsgruppens agerande med anledning av coronaviruset 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 116 

 

Föredragning/besvarande av frågor   
 

Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 

 

§§ 117 – Tf ekonomichef Nicklas Erngren  

§§ 121-124 - Teknisk chef Carina Elliot, fastighetschef Peter Wallén  

§§ 121-122 - Skolchef Lena Millberg  

§§ 126-127, 130 - Teknisk chef Carina Elliot  

§§ 128, 133 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal, mark- och 

exploateringsingenjör John Pedersen 

§§ 128-129 - Senior adviser Kjell Jacobsson  

§ 133 - Mark- och exploateringsingenjör John Pedersen 

§ 144 – utvecklingschef Magnus Gustafsson, it-strateg Magnus Carlsson 

 

 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.30 – 14.15. 

 

Sammanträdet återupptas. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

§ 117 

 

Information från Region Västmanlands beredningar m m     Dnr 54/20 

  

Catarina Pettersson (S) informerar om Mälardalens Brand- och räddningsför-

bunds arbete kring ett gemensamt räddningsförbund med KAK. 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) informerar om att LAG Leader Mälardalen har 

sedan tidigare fattat beslut om att föreningen Leader Mälardalen ska vara 

drivande i processen att bilda ett Leaderområde för nästa programperiod, med 

samma eller liknande geografi som Leader Mälardalen har idag. 

 

Jenny Landernäs (M) och Catarina Pettersson (S) informera från senaste mötet 

med Strategiska Regionala beredningen. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 118 

 

Direktiv för mål och budget 2021-2023    Dnr 221/20 

 

Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål och bud-

getprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsförändringar, 

kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020-2022 som beslutades 

av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152. 

 

Årets Mål och budgetprocess har skjutits fram på grund av Coronapandemin. 

Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni. 

Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda.  

 

Utifrån upprättat förslag till direktiv den 3 juni 2020 ska nämnderna inkomma 

med sina budgetförslag enligt särskilt tidsplan och kommunfullmäktige för-

väntas anta mål och budget för perioden 2021–2023 i november 2020. Det nu 

presenterade direktivet till mål och budget med förslag till ramtillskott har 

fokus på året 2021 med plan för åren 2022 och 2023. Det bör poängteras i 

sammanhanget att skatteprognosen är ytterst osäker till följd av vad som hänt i 

omvärlden på grund av Coronakrisen. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2020 § 103 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att direktiven ska fastställas för mål och budget 

2021-2023 och kommunens nämnder och kommunstyrelseförvaltningen anmo-

das att, i enlighet med direktiven senast i oktober 2020, inkomma till kommun-

styrelsen med förslag till Mål och budget för 2021-2023 med särskild inriktning 

på 2021. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att moderaternas och kristdemokraternas budget-

principer inför budgetarbete 21-23 ska fastsällas, en till ärendet hörande bilaga. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att fastställa direktiv för mål och budget 2021-2023 och anmoda kommunens 

nämnder och kommunstyrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast 

i oktober 2020 komma till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget 

för 2021-2023 med särskild inriktning på 2021. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 118 

 

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

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

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga nämnder 

 Ekonomi och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 119  

 

Ansökan om medel för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun 

med anledning av coronaviruset – kultur- och fritidsnämnden   Dnr 110/20 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 20 maj 2020 § 52 att uppdra åt ord-

föranden att hemställa hos kommunstyrelsen om medel för att möta förväntade 

behov av att stödja fram för allt barn- och ungdomsföreningar med anledning 

av coronaviruset. Kultur- och fritidsnämndens ordförande har därefter beslutat 

att ansöka om 500 000 kronor för ändamålet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2020 att före-

ningslivet i Hallstahammars kommun har drabbats ekonomiskt av de effekter 

som orsakats av Covid-19. När tävlingar, matcher och olika former av evene-

mang tvingats ställas in för att minska risken för smittspridning har föreningar 

gått minste om betydande intäkter. Detta inkomstbortfall har för flera före-

ningar inneburit att man i dagsläget har svårt att kunna fortleva som förening 

då ekonomin inte går ihop. Förvaltningen har löpande uppmanat föreningslivet 

i Hallstahammars kommun att söka ekonomiskt stöd hos olika riksorganisa-

tioner för att mildra ekonomiska effekter som uppstått på grund av coronaviru-

set. Flera föreningar har uppmärksammat detta och sökt medel bl a från Riks-

idrottsförbundet. Då det nationella behovet är betydligt större än de medel som 

är avsatta hos riksorganisationer är det troligt att vissa drabbade föreningar i 

Hallstahammars kommun inte alls kommer att kunna kompenseras och andra 

kommer bara att få en begränsad del av de nationella medel som de totalt 

ansökt om.  

 

Den sammanlagda summan som i dagsläget bedöms behöva tillskjutas under 

2020 för att lindra de ekonomiska effekter som Covid-19 har orsakat före-

ningslivet uppgår till 500 000 kronor. För att kunna ge ekonomiskt stöd till 

drabbade föreningar i kommunen behöver nämnden ansöka hos kommunsty-

relsen om extra medel för detta. Organisationer som ska kunna söka dessa 

medel föreslås vara en registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller 

stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär verksamhetsstöd eller 

bidrag från Hallstahammars kommun.  

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 104.  

 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avsätta 500 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsett för stöd 

till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset, var-

vid stödet får ges till föreningar för uteblivna intäkter vilka ska finns beslutade i 

föreningens budget, samt  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 119  

 

att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen för be-

viljade och utbetalda stöd till föreningarna och det då ska bifogas redovisning 

där det ska framgå vad som beslutats ovan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

 Ekonomi- och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 120 

 

Godkännande av tillägg till upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur – 

Fibra AB    Dnr 178/20 

 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade att bilda ett gemensamt bolag 

för stadsnät beslutades även att delegera till kommunstyrelsen att teckna de av-

tal som krävs för verksamhetens bedrivande, utöver bolagsordningar och aktie-

ägaravtal. 

 

Nu gällande upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur godkändes av kom-

munstyrelsens den 25 augusti 2014 § 115. Kommunstyrelsen har även den 26 

augusti 2019 § 166 beslutat att godkänna tillägg till upplåtelseavtalet.  

 

Fibra ABs bolagsstämma beslutade den 23 april 2019 att ge styrelsen i uppdrag 

att med respektive ägare som har upplåtelseavtal med Fibra att teckna ändrings-

avtal till upplåtelseavtalet, för att reglera utträde ur Fibra. 

 

Fibra har inkommit med förslag till tillägg till upplåtelseavtalet. Förändringar 

och tillägg upplåtelseavtalet berör främst att stadsnätsbolaget skiftar fokus från 

att ansluta till att använda nätet för att skapa en långsiktig och lönsam stadsnät-

affär för nätägaren ur ett helhetsperspektiv. Den tidigare rörliga ersättnings-

modellen ersätts med en fast modell. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2020 bland annat att 

till största del handlar justeringarna om att Fibra AB skiftar fokus från att an-

sluta till att använda nätet. Det innebär att en fast upplåtelseavgift föreslås i 

tilläggsavtalet för kommande avtalsperiod 2021-01-01 t o m 2024-12-31.  En 

fast modell för upplåtelseavgiften innebär att den direkta kopplingen mellan en 

utbyggnad av nätet och avgiften försvinner. En fast upplåtelseavgift förenklar i 

gengäld planering och budgetering framåt för parterna. Det är därmed viktigt 

att det inom kommande avtalsperiod även ges förutsättningar för fortsatt ut-

byggnad för att uppnå nationella, regionala och lokala målsättningar kring 

bredbandsutbyggnad. Vidare är det viktigt att säkra en planering för robusthet i 

infrastrukturen i nätet då vissa delar har varit i drift relativt många år. Vi ser 

därför att det är viktigt att inför nästa avtalsperiod, efter 2024, ta ett helhets-

grepp och se över inriktning av verksamheten och långsiktig robusthet i infra-

strukturen. Det är svårt att ge någon heltäckande beskrivning av vilka ekono-

miska konsekvenser förändringen innebär. Den fasta fördelningsmodellen faller 

ut enligt följande: 2021 – 6,79 mkr, 2022 – 7,05 mkr, 2023 – 7,46 mkr och 

2024 – 7,46 mkr. Enligt nuvarande modell låg fördelningen på ca 6 Mkr för 

2019. Prognosen utifrån nuvarande modell visar 5,23 Mkr för 2021 och 5,56 

Mkr för 2022. Sammantaget är det troliga att prognosen för nuvarande modell 

ligger något under den fördelning som föreslås enligt en fast modell. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 105.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 120 

 

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

kommunen för egen del ska följa upp landsbygdssatsningen och kommunstyrel-

sen ska få en rapport under hösten 2020 om den fortsatta planerade utbygg-

naden på landsbygden. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

dels kommunstyrelsens förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 
 

att godkänna tillägg till upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur, en till 

ärendet hörande bilaga,  

 

att för egen del följa upp landsbygdssatsningen varvid kommunstyrelsen ska få 

en rapport under hösten 2020 om den fortsatta planerade utbyggnaden på 

landsbygden. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Fibra  

 Strategisk planering och utveckling 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 
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KS § 121 

 

Starttillstånd för upphandling av förskoleplatser på Ädelstenen i Hallsta-

hammar   Dnr 223/20 

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 2 juni 2020 § 46 beslutat att hemställa 

om att starttillstånd ges för upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till 8 

avdelningar förskola för ca 140 barn. Vidare beslutade nämnden, under förut-

sättning av kommunstyrelsens beslut, att hemställa hos tekniska nämnden att i 

samråd med barn- och utbildningsförvaltningen upphandla ombyggnation av 

Ädelstenen till 8 avdelningar förskola för ca 140 barn. 

 

Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av befolk-

ningsprognos/bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler räcker 

inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Behovet av fler platser 

finns från 2021. Förskolan har idag 3 förhyrda paviljonger med platser för var-

dera en förskoleavdelning. Paviljongerna har tillfälliga bygglov som går ut 

2020 för två paviljonger vid Jan Pers Backe och 2021 för en paviljong vid för-

skolan Duvan. Beslut krävs för fortsatt användning.   

 

Lokaler i tidigare äldreboendet Ädelstenen kan fungera som förskola efter an-

passning till förskolans krav och behov. Två av fyra f d vårdavdelningar kan 

disponeras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar, ca 140 barn. Fastigheten 

måste också i övrigt uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för barn och perso-

nal. Kök och matsal finns i fastigheten för förskolans behov av tillagningskök 

och matsal för barnen. Köket behöver renoveras och kan i framtiden samut-

nyttjas med socialförvaltningen som planerar att disponera andra delar av 

byggnaden. Förslag till renovering av köket redovisas i ett separat ärende. 

 

I förslaget om förskola i Ädelstenen föreslås att paviljongerna avvecklas. I 

första hand de två vid Jan Pers Backe. Platserna, motsvarande två avdelningar 

flyttas över till den nya förskolan. Förskolans drift- och kapitalkostnad för 

paviljongerna flyttas över till den nya enheten. Möjlighet finns också att av-

veckla paviljongen vid förskolan Duvan. Successivt fylls 8 avdelningar i den 

nya förskolan till följd av inflyttning. Initialt år 2021 bedöms behovet vara 2 

nya avdelningar samt 2–3 avdelningar som ersätter paviljongerna. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2020 § 14 bland annat 

att hemställa hos tekniska förvaltningen att ta fram en kostnadsberäkning samt 

underlag för startbesked. Arbetsgruppen för förskolans lokalbehov har kommit 

överens om att istället för att använda sig av en kostnadsberäkning gå ut med en 

upphandling av ombyggnation av Ädelstenen som underlag för startbesked för 

ny förskola. 
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Forts KS § 121 

 

I investeringsbudgeten för 2020 finns avsatt 20 miljoner för förskola på Ädel-

stenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år krävs 

beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen. Förslaget kräver investeringsme-

del men också utökad budgetram för att inrätta fler platser i förskolan d v s per-

sonal, drift och kapitalkostnad för lokaler, ledning, inventarier måltider etc. Ut-

ökat platsantal i förskolan till följd av inflyttning kommer att begäras i samband 

med mål- och budget 2021–2023. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 106.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja starttillstånd för upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till 8 

avdelningar förskola för ca 140 barn. 

 

 

 
__________ 

Exp till:  Barn- och utbildningsnämnden 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 122 

 

Starttillstånd för upphandling av renovering av kök/matsal på Ädelsten i 

Hallstahammar i samband med anpassning till förskola i fastigheten 

Dnr 224/20 

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 2 juni 2020 § 46 beslutat om starttill-

stånd för upphandling av renovering av kök/matsal på Ädelstenen i samband 

med anpassning för 8 avdelningar förskola i fastigheten. Vidare har nämnden 

för egen del beslutat att hemställa hos tekniska nämnden att i samråd med barn- 

och utbildningsförvaltningen upphandla renovering av kök/matsal på Ädelste-

nen i samband anpassning för 8 avdelningar förskola i fastigheten. 

 

Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av befolk-

ningsprognos /bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler räcker 

inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Behovet av fler platser 

finns från 2021. Förskolan har idag 3 förhyrda paviljonger med platser för var-

dera en förskoleavdelning. I förslaget om förskola i Ädelstenen föreslås att 

paviljongerna avvecklas. I första hand de två vid Jan Pers Backe. Förskolans 

drift- och kapitalkostnad för paviljongerna flyttas över till den nya enheten. Lo-

kaler i tidigare äldreboendet Ädelstenen kan fungera som förskola efter anpass-

ning till förskolans krav och behov. Två av fyra f.d. vårdavdelningar kan dispo-

neras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar förskola, ca 140 barn. Fastig-

heten måste också i övrigt uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för barn och 

personal. Förslag till anpassning av lokaler inklusive utemiljö på Ädelstenen för 

förskolans avdelningar redovisas i ett separat ärende.  

 

Kök och matsal finns i fastigheten för förskolans behov av tillagningskök och 

matsal för barnen. Köket behöver renoveras och kan i framtiden samutnyttjas 

med socialförvaltningen som planerar att disponera andra delar av byggnaden. 

Inget har framförts om behov av samnyttjande av köket från socialnämnden. 

Om beslut tas om att öppna en förskola på Ädelstenen behöver beslut också tas 

om renovering av köket för att uppnå dagens krav samt inventarier i kök/ 

matsal. Köket föreslås dimensioneras för förskolans behov. 

 

I investeringsbudgeten för 2020 finns avsatt 20 miljoner för förskola på Ädel-

stenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år krävs 

beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen. 

 

Den 25 februari § 15 beslutade barn- och utbildningsnämnden att bland annat 

att hemställa hos tekniska förvaltningen att ta fram en kostnadsberäkning samt 

underlag för startbesked. Arbetsgruppen för förskolans lokalbehov har kommit 

överens om att istället för att använda sig av en kostnadsberäkning gå ut med en 

upphandling av renovering av kök på Ädelstenen som underlag för startbesked 

för renovering av köket. 
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Forts KS § 122 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 107.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja starttillstånd för upphandling av renovering av kök/matsal på Ädel-

stenen i Hallstahammar i samband med anpassning till förskola i fastigheten. 

 

 

 
__________ 

Exp till:   Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 123 

 

Starttillstånd för upphandling av omläggning av yttertak på Ädelstenen 

Dnr 225/20 
 

Tekniska nämnden har den 3 juni 2020 § 62 beslutat att under förutsättning att 

barn- och utbildningsnämnden beviljas starttillstånd för upphandling av om-

byggnation av Ädelstenen till 8 avdelningar, hemställa om starttillstånd hos 

kommunstyrelsen för upphandling av omläggning av yttertak på Ädelstenen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har den 25 februari 2020 §§ 14 och 15 beslutat 

att hemställa hos tekniska nämnden att ta fram en kostnadsberäkning samt un-

derlag för anpassning av lokalerna vid Ädelstenen för 8 avdelningar förskola 

inklusive utemiljö samt underlag för anpassning av kök/matsal till de 8 avdel-

ningar.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2020 att man har för avsikt 

att lägga om Ädelstenens yttertak om en anpassning av lokalerna till förskola 

blir aktuellt. Detta med anledning av att man bedömer att det nuvarande papp-

taket har uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Genom att välja 

en hög pappkvalité på det nya taket beräknas en minsta livslängd för taket vara 

30 år. Den befintliga invändiga takavvattningen fungerar utan problem om 

rensningen av takbrunnarna sker kontinuerligt. Förvaltningen anför vidare att 

det i samband med takomläggningen finns möjligheter att installera solceller på 

taket. Solceller bedöms i sin tur bidra till en väsentlig minskning av framtida 

köpt energi. Energiinvesteringen bedöms av förvaltningen vara kostnadseffek-

tiv och generera stora besparingar.  

 

I investeringsbudgeten finns inte avsatt några medel för omläggning av yttertak 

på Ädelstenen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 108.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för upphandling av omläggning av 

yttertak och solceller på Ädelstenen. 

 

 

 

_________ 
Exp till:  Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 124 

 

Slutrapport avseende projektet ombyggnad av Kulturhuset   Dnr 263/19  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 § 213 bland annat att ian-

språkta 2 800 000 kronor från investeringsbudgeten avseende projekt GC väg 

Strömsholm-Kolbäck 2019 till ombyggnad av Kulturhuset, samt att 1 200 000 

kronor ianspråktas från energiinvesteringar 2019 för energieffektiviseringar i 

Kulturhuset. Med anledning av att kostnaderna för ombyggnation av kultur-

huset har ökat beslutade kommunstyrelsen den 30 mars 2020 § 58 bland annat 

att omfördela ytterligare 7,5 miljoner kronor inom 2020 års investeringsbudget, 

varav 7 miljoner kronor ianspråktas från projektet ”Åtgärda eftersatt underhåll 

fastighetsförvaltningen” och 500 000 kronor från projektet ”Tekniska nämn-

dens oförutsedda”. Kommunstyrelsen beslutade vidare den 11 maj 2020 § 96 

bland annat att omfördela ytterligare 400 000 kronor från investeringsbudgeten 

från projektet ”Tekniska nämndens oförutsedda” för att finansiera merkost-

naden i samband med projektet. 

 

Vidare beslutade tekniska nämnden den 25 mars 2020 § 37 samt kommunsty-

relsen den 30 mars 2020 § 58 att en återrapportering av projektet ska ske må-

nadsvis till dess att projektet är slutfört.  

 

Tekniska förvaltningens har den 1 juni 2020 upprättat en slutrapport avseende 

projektet ombyggnad av Kulturhuset.  

 

Tekniska nämnden har den 3 juni 2020 § 63 beslutat godkänna slutrapporten 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2020 § 109 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen.  

 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande    

 

att notera rapporten som en anmälan. 

 

 

_________ 
Exp till:  Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 125 

 

Omfördelning av investeringsbudget för färdigställande av vägar i södra 

Näs - starttillstånd härför   Dnr 232/20 

 

Tekniska nämnden har den 3 juni 2020 § 64 besluta att för färdigställande av 

vägar i södra Näs, inom 2020 års investeringsbudget dels ianspråkta 500 000 

kronor från projekt ”Exploateringar Näs”, dels ianspråkta 350 000 kronor från 

investeringsbudgeten från projektet ”Åtgärda bristfällig vägkropp på vägnä-

tet”, att föreslå budgetberedningen att avsätta 150 000 kronor i investerings-

budgeten 2021 för toppbeläggning av vägarna på södra Näs, att föreslå bud-

getberedningen att återföra medel avseende projektet ”Exploatering Näs” och 

”Åtgärda bristfällig vägkropp på vägnätet” i samband med antagande av inve-

steringsbudget kommande år, att föreslå budgetberedningen att tekniska nämn-

dens budgetram utökas med 98 337 kronor/år för nettokostnadsökningen samt 

framtida drift och underhåll av vägar, belysning och mark, samt att ansöka hos 

kommunstyrelsen om starttillstånd för färdigställande av vägar i södra Näs  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 21 april 2020 att Hallstahammars 

kommun har för avsikt att sluta avtal gällande inrättande av allmän plats med 

fastighetsägare till fastigheterna Hallstahammar Ask 1–12 i Hallstahammars 

kommun. Detta med anledning av att kommunen den 18 april 2017 tecknade 

ett ramavtal enligt vilket Verold AB hade en exklusiv optionsrätt att förvärva 

13 tomter vid södra Näs i Hallstahammar, med syfte att uppföra så kallade 

seniorvillor samt att bygga samfällt ägda anläggningar där varje fastighets-

ägare äger en andel i anläggningarna. Verold AB gick sommaren 2019 i kon-

kurs och då de anläggningarna inte var färdigställda övergick ansvaret för detta 

till fastighetsägarna. Genom att godkänna avtalet om inrättande av allmän plats 

åtar sig kommunen att bygga klart de vägar i södra Näs som avtalet anger.  

 

En förutsättning för avtalets godkännande är att medel i investeringsbudget 

omfördelas för färdigställande av två vägar i södra Näs. Den ena vägen är 

anlagd men delvis felaktigt utförd och vissa justeringar behöver därför utföras. 

Den andra vägen som avtalet avser är inte påbörjad och behöver anläggas från 

grunden och beläggs med asfaltgrus. För båda vägarna behöver man se över 

dagvattenhanteringen samt åtgärda radierna på innerkurvorna så att fordon för 

sophämtning och snöröjning kan köra runt utan att behöva köra på gräsytan. 

Vidare behöver vägarna kompletteras med belysning av samma typ som kom-

munen använder sig av i övrigt. Markytorna innanför vägen behöver iordning-

ställas och sås med gräs. Kostnad för dessa arbeten uppgår till 850 000 kronor. 

Toppbeläggning på vägarna bedöms inte behövas utföras direkt utan kan vänta 

till 2021. För att finansiera detta föreslår förvaltningen följande omfördel-

ningar av investeringsbudgeten: 500 000 kronor från projekt ”Exploateringar 

Näs” samt 350 000 kronor från projekt ”Åtgärda bristfällig vägkropp på väg-

nätet”. Nettokostnadsökningen för investeringen beräknas uppgå till 98 337 

kronor/år.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 125  

 

Vidare begär förvaltningen starttillstånd för färdigställande av vägar i södra 

Näs. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 110.  

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att inom 2020 års investeringsbudget ianspråkta dels 500 000 kronor från 

projekt ”Exploateringar Näs”, dels 350 000 kronor från projektet ”Åtgärda 

bristfällig vägkropp på vägnätet för färdigställande av vägar i södra Näs,”   

 

att föreslå budgetberedningen att avsätta 150 000 kronor i investeringsbud-

geten 2021 för toppbeläggning av vägarna på södra Näs,  

 

att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet ”Exploate-

ring Näs” och ”Åtgärda bristfällig vägkropp på vägnätet” i samband med 

antagande av investeringsbudget kommande år,  

 

att föreslå budgetberedningen att tekniska nämndens budgetram utökas med  

98 337 kronor/år för nettokostnadsökningen samt framtida drift och underhåll 

av vägar, belysning och mark, samt  

 

att starttillstånd ges för färdigställande av vägar i södra Näs, enligt en till 

ärendet tillhörande bilaga.  

 

 

 
_________ 

Exp till:  Tekniska nämnden 

  Ekonomi- och finansenheten 

  Budgetberedningen 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 126 

 

Avtal gällande inrättande av allmän plats på fastigheterna XX i 

Hallstahammars kommun - för godkännande   Dnr 163/20 

 

Tekniska nämnden har den 3 juni 2020 § 65 besluta under förutsättning att 

medel omfördelas i investeringsbudget för färdigställande av vägar i södra Näs, 

hemställa hos kommunstyrelsen att godkänna avtal gällande inrättande av all-

män plats mellan fastighetsägare till fastigheterna Hallstahammar XX och 

Hallstahammars kommun.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 21 april 2020 att Hallstahammars 

kommun den 18 april 2017 tecknade ett ramavtal enligt vilket Verold AB hade 

en exklusiv optionsrätt att förvärva 13 tomter vid södra Näs i Hallstahammar, 

med syfte att uppföra så kallade seniorvillor. Köpekontrakt för de enskilda 

tomterna tecknades sedan med Verold AB som hade för avsikt att bebygga 

tomterna med småhus samt att sälja tomt och småhus genom en av Verold AB 

anlitad mäklare. I köpet ingick mark för att bygga samfällt ägda anläggningar 

där varje fastighetsägare äger en andel i anläggningarna. Verold AB förband sig 

i ramavtalet att bygga dessa anläggningar samt låta Lantmäteriet bilda en sam-

fällighetsförening för dessa anläggningar. Anläggningarna skulle sedan över-

lämnas till fastighetsägarna och förvaltas som samfällt ägda anläggningar. 

 

Verold AB gick i konkurs sommaren 2019. De samfällt ägda anläggningarna 

var då inte färdigställda och ansvaret för att färdigställa anläggningarna över-

gick då till fastighetsägarna. Fastighetsägarna har vid möte med kommunen 

framfört önskemål att kommunen ska färdigställa anläggningarna. Anlägg-

ningarna ska ingå i mark som är allmän platsmark och förvaltas av kommunen. 

 

Eftersom gatorna inte är färdigställda och då samfällighet för dessa ännu inte 

bildats bedöms det rimligt att kommunen färdigställer gator och mark samt 

övertar huvudmannaskapet för dessa. Kommunen ser detta som en möjlig lös-

ning under förutsättning att detaljplanen kan ändras i enlighet med fastighets-

ägarnas önskemål. Ett förslag till detaljplan tas fram av kommunen där anlägg-

ningarna hamnar inom område som är allmän platsmark. En förutsättning för 

att kommunen ska påbörja ett sådant arbete är att bland annat att fastighets-

ägarna är med och bidrar ekonomiskt till detaljplanen.  
 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till avtal gällande inrättande av 

allmän plats på fastigheterna Hallstahammar XX i Hallstahammars kommun. 

För att avtalet ska kunna träffas förutsätts att medel omfördelas av kom-

munstyrelsen i investeringsbudget för färdigställande av vägar i södra Näs. 

Avtalet är bindande under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande då 

avtalet även omfattar detaljplaneändring.  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts AU § 126 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 111.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna avtal gällande inrättande av allmän plats mellan fastighetsägare 

till fastigheterna Hallstahammar XX och Hallstahammars kommun, en till 

ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 

Exp till:  Tekniska nämnden 

 Samhällsbyggnadsenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 127 

 

Namnsättning av promenadstråk i Kolbäck     Dnr 180/20 

 

Tekniska förvaltningen kommer under våren 2020 att märka ut promenadstråk 

i Kolbäck. Slingan har tre längder och sträcker sig runt de centrala delarna av 

Kolbäck. Den passerar utomhusgym, lekplats och utsiktsplatser vid ån. Då 

promenadstråket inte får gå under namnet Hälsans stig har en namntävling ut-

lysts där man vill ha ett gemensamt namnförslag på de tre stråken. Namnet ska 

gärna ha någon form av Kolbäcksanknytning. Vinnande bidrag kommer att 

belönas med ett badkort för 10 besök på antingen Vallmobadet eller 

Skantzöbadet.  

 

15 namnförslag har inkommit; Kämparundann, Linnea stråken 1, 2, 3, Årun-

dan, Stigmannen Lasse-Majas stråk, Kolifejsvängen, Arthur PE`s ljusstråk, 

Snevringeslingan, Kolsvängarna, Kultrion, Arthur P:E stråk, Ågången, Gustaf 

Åhmans stig, Bröderna Anderssons slinga, Vallmorundan, Post-Gustavs runda.  

 

Tekniska nämnden förordar den 29 april 2020 § 54 att det nya promenadstråket 

ska namnsättas med Vallmorundan. Kultur- och fritidsnämnden förordar den 

20 maj § 48 att promenadstråket ska namnsättas med Vallmorundan. 

 

Beslut att utse det vinnande förslaget fattas av kommunstyrelsen.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2020 § 112 att utan eget förslag över-

lämna ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Hans Strandlund (M) yrkar att promenadstråket ska namnsättas med Vallmo-

rundan. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Hans Strandlunds (M) yrkande  

 

att promenadstråket i Kolbäck ska namnsättas med Vallmorundan.  

 

 

 

_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 128 

 

Avsiktsförklaring avseende arrende för solcellsanläggning i Hallstaham-

mar – för godkännande   Dnr 143/20 

 

Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 12 maj 2020 bland annat att 

Hallstahammars kommun förhandlar med El av Sol Nordic AB om byggandet 

av en solcellsanläggning på del av fastigheten Eriksberg 2:1. För att möjliggöra 

byggandet av anläggningen så vill företaget få arrendera marken för anlägg-

ningen under 30 – 50 år. 

 

Avsiktsförklaringen ger företaget en exklusiv rätt att förhandla med kommunen 

om det aktuella markområdet. Kommunen ska under förhandlingstiden tillhan-

dahålla information om fastigheten, tillfartsvägar till fastigheten, ledningar etc. 

som kommunen har kännedom om. Företaget ska samtidigt ge kommunen in-

syn i den verksamhet som ska bedrivas på fastigheten. Vardera part tar sina 

kostnader för det arbete som utförs under förhandlingstiden. 

 

Parterna har kommit överens om att förhandlingarna ska pågå till dess att ett 

avtal (arrendeavtal) undertecknats, dock längst till den 30 juni 2021. Om bind-

ande avtal inte ingåtts mellan parterna när förhandlingstiden löper ut ska det stå 

parterna fritt att inleda förhandling med annan part. Parterna är medvetna och 

överens om att bindande avtal kommer till stånd först när avtalet undertecknats, 

och erforderliga godkännande från bolagsstyrelse eller kommunal nämnd in-

hämtats.  

För att bekräfta överenskommelsen mellan parterna har en avsiktsförklaring 

tagits fram som närmare beskriver kommande samarbete mellan parterna. 

 

Det aktuella området används idag för jordbruksändamål samt för att producera 

energiskog. Företaget kommer att ansöka hos Länsstyrelsen om att få ta jord-

bruksmark ur produktion. Företaget kommer också att ansöka om strandskydds-

dispens, dispens från riksintresse enligt §3 MB, schakttillstånd för schakt inom 

vattenskyddsområde samt om bygglov för de transformatorstationer som be-

hövs för anläggningen. Tillstånd från Trafikverket har erhållits för den plane-

rade anläggningen. Nuvarande arrendeavtal är möjligt att säga upp och uppsäg-

ningstiden är 3 månader. Samråd har skett med arrendatorn om att nuvarande 

arrendeavtal kan komma att sägas upp. Inom området finns ledningar för 

vatten- och avlopp. En korridor kommer att skapas så att dessa ledningar kan 

grävas upp vid behov. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 113.  

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 128  

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att godkänna avsiktsförklaring avseende arrende för solcellsanläggning i 

Hallstahammar, en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 

 El av Sol Nordic AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 129 

 

Kompletteringsbegäran av uppgifter inför fastställelseprövning av väg-

plan för ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra i Köpings, Hallsta-

hammars och Västerås kommun – för yttrande   Dnr 227/19  

 

Trafikverket har översänt kompletteringsbegäran av uppgifter inför faststäl-

lelseprövning av vägplan för ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra i 

Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun till Hallstahammars 

kommun för yttrande.  

 

E18 mellan Köping och Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås 

kommun planeras att byggas ut till motorväg. Trafikverket Region Öst har 

överlämnat vägplan för ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra till Tra-

fikverket för fastställelseprövning. Vid prövningen konstaterades det att 

uppgifter i vägplanen behöver kompletteras. Kompletteringsbegäran har 

sänts ut till samtliga som lämnat synpunkter under granskningen av vägpla-

nen och berör bland annat områden som skyddsåtgärder för vattenskyddsom-

råde och inkomna yttranden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har den 31 maj 2020 upprättat förslag till 

yttrande.   

 

Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har den 20 maj § 51 respektive 

3 juni 2020 § 71 yttrat sig över handlingsplanen. Bägge nämnderna har beslutat 

att överlämna respektive förvaltnings skrivelse som sitt yttrande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 114.  

 

Efter det att Trafikverket muntligen och skriftligen återkommit och förklarat 

svårigheten att utföra planskild korsning mellan den befintliga gång- och 

cykelvägen (Hallstahammars centrum-Eriksberg och den s k ”Rallstavägen”) 

har kommunstyrelseförvaltningen den 10 juni 2020 kompletterat sin tidigare 

skrivelse. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att moderaterna ställer sig bakom förslag till skri-

velse, samt nämndernas yttranden, i alla delar som inte handlar om argumen-

tation för brohöjning/omgrävning av kanalen då vi anser att frågan är utredd 

sedan länge, det är orimligt att fortsätta lägga skattepengar på detta. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 

Forts KS § 129 

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att överlämna skrivelser daterad den 31 maj och 10 juni 2020 inklusive nämn-

dernas yttranen som sitt yttrande över kompletteringsbegäran av uppgifter inför 

fastställelse prövning av ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra i Köpings, 

Hallstahammars och Västerås kommun. 

 

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

Tommy Emterby (KD).  

 

 

 

_________ 
Exp till: Trafikverke 

 Tekniska nämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 130 

 

Mindre ändring av vägplan för ombyggnad av E18 delen Köping-Väst-

jädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun – för yttrande   
Dnr 205/20  

 

Trafikverket har vid två tillfällen den 26 maj 2020 och den 1 juni 2020 översänt 

mindre ändring av vägplan för ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra i 

Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun för synpunkter.  

 

E18 mellan Köping och Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås 

kommun planeras att byggas ut till motorväg. En mindre ändring av vägplanen 

har skickats ut för synpunkter då man under processen för planens fastställelse-

prövning har konstaterat ett antal brister och oklarheter i planen. Ändringar som 

gjorts i vägplanen är bland annat att nytt viltstängsel som tidigare redovisats på 

illustrationskartorna nu även redovisas på plankartorna. På södra sidan av 

vägen behålls befintligt vägstängsel. Vid bullervallar och på den del av sträckan 

där vägen breddas på den södra sidan är ett nytt viltstängsel inritat. För att 

rymma befintligt vägstängsel har arealer för vägområdet ändrats.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 29 maj 2020 och den 2 juni 2020 

bland annat att vid trafikplats Sörstafors och österut har man lagt in grundvat-

tenskydd, med räcke H4, stänkskydd i form av vall och täta diken med bentonit 

på båda sidor av vägen på hela sträckan 46 420 kilometer – 47 420 kilometer. 

Man har kompletterat med dammar för grundvattenskydd, dels norr om vägen 

strax innan avfartsramp vid trafikplats Sörstafors och dels söder om vägen på 

Kolbäcksåns västra sida. Man har även justerat kantstödet som skydd mot 

direktavrinning från bro så att det ansluter mot vägkant.  

 

Vägtrumma mellan trafikplats Eriksberg och Berga förses med en passage för 

småvilt och utter. Förvaltningen anför att det är positivt att man underlättar för 

småviltet att förflytta sig mellan norra och södra sidan av E18. Det framgår att 

korsningen med påfartsrampen och befintlig gång- och cykelväg kommer att 

utföras som planskild och att åtgärden kommer att inarbetas i vägplanen som en 

ändring. Detta bör inarbetas i vägplanen. Trafikverket har vid samtal med för-

valtningen anfört att gång- och cykeltunnel kommer att utföras för påfartsram-

pen mot Köping och att man kommer att utforma en trafiksäkerhetshöjande 

passage på anslutningen till Rallstavägen. En stor del tung trafik förekommer 

till och från Peabs anläggning som ligger i Rallstavägens södra del och boende i 

Rallsta väljer i första hand Rallstavägen när man ska åka ut på E18. Förvalt-

ningen uttrycker därför en oro över att Rallstavägen fortfarande kommer att 

korsa gång- och cykelvägen i plan och vill förorda att man försöker hitta en 

gemensam lösning med gång- och cykeltunnel för både påfartsramp och 

Rallstavägen. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 130 

 

Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2020 § 69 att överlämna förvaltningens 

skrivelse som sitt yttrande över vägplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 115.  

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att överlämna tekniska nämndens yttrande som sitt yttrande över mindre änd-

ring av vägplan för ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra i Köpings, 

Hallstahammars och Västerås kommun.  

 

 

 

_________ 
Exp till: Trafikverket 

 Tekniska nämnden 
 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 131 

 

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning 
Dnr 166/20 

 

Boverket har översänt förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

planbeskrivning till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun för yttrande. 

Yttrandet ska ha inkommit till boverket senaste den 24 juli 2020.  

 

Riksdagen och regeringen har uttalat en tydlig ambition att Sverige ska bli bäst 

i världen på att använda digital teknik. Ett av fokusområdena för detta arbete är 

samhällsbyggnadsprocessen. För att förverkliga en digital samhällsbyggnads-

process måste informationen i detaljplaner med planbeskrivning vara enhetlig 

och tillgänglig digitalt, exempelvis i samband med genomförandet av planen. 

Idag är möjligheten att tillgängliggöra och utbyta planinformation begränsad 

och försvåras av att kommuner, konsulter och andra aktörer arbetar med olika 

tekniska lösningar och att den digitala informationen i detaljplaner med planbe-

skrivning struktureras och lagras på olika sätt. Syftet med Boverkets förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning är att på en övergripande nivå 

reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i 

planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt möjligt är en-

hetlig, strukturerad och tydlig.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 juni 2020 att förvaltning-

en anser att det är positivt att informationen i planbeskrivningen regleras och 

struktureras på ett enhetligt vis. Vilket skulle underlätta för aktörer som verkar i 

flera kommuner samt för kommuner att kunna jämföra planer och snabbt hitta 

relevant information. Förvaltningen ser även positivt på att Boverket planerar 

utbildningsinsatser och ny vägledning kopplade till de nya föreskrifterna. Ef-

tersom den tekniska lösningen för att tillgängliggöra planbeskrivningen digitalt 

inte är specificerad är de framtida kostnaderna för till exempel upphandling av 

ny programvara oviss men kommunen använder redan idag specifik program-

vara för framtagandet av plankartor och planbeskrivningar så kostnaderna bör 

inte förändras nämnvärt i och med de nya föreskrifterna vilket även är Bover-

kets bedömning. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 116.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att uttala att man inte har något att erinra mot Boverkets förslag till föreskrifter 

och allmänna råd om planbeskrivning.  

 

_________ 
Exp till: Boverket 

 Samhällsbyggnadsenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 132 

 

Förlängning av markanvisningsavtal avseende Niten 1 – godkännande av 

tilläggsavtal    Dnr 31/19 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019 att godkänna markanvisnings-

avtal avseende Niten 1 med Widen och Eriksson AB. Därefter har kommun-

styrelsen den 11 november 2019 § 228 beslutat att godkänna tilläggsavtal av-

seende Niten 1 med Widen och Eriksson AB. 

 

Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 29 maj 2020 att exploatören har 

haft ute bostadsrätterna till försäljning via mäklare och nu har tillräckligt många 

intressenter skrivit under köpekontrakt för bostadsrätter (14 lägenheter av 18 

lägenheter är sålda). Exploatören avser att nu lämna in bygglov för 2 av de 3 

byggnader som finns med i markanvisningen. Avsikten är att teckna mark-

överlåtelseavtal under augusti månad och en bygglovsansökan kommer att läm-

nas in inom kort. 

 

Samhällsbyggnadsenheten föreslår att markanvisningsavtalet förlängnings t o m 

den 14 september 2020.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 117. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna tilläggsavtal till befintligt markanvisningsavtal avseende Niten 1 

med Widen och Eriksson AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 

Exp till:  Samhällsbyggnadsenheten 

 Widen och Eriksson AB 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 133 

 

Markanvisning för bostäder i kvarteret Vattentornet   Dnr 25/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2020 § 15 att gå ut på markanden 

med en markanvisning för bebyggelse bostadsbebyggelse på fastigheten 

Vattentornet i Kolbäck. 29 småhustomter kommer säljas via kommunens 

tomtkö och förutom småhustomterna medger detaljplanen inom angiven fastig-

het byggrätt för flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Fastigheten kommer bli 

cirka 3 540 kvm och byggnader är begränsade till max 2 våningar. 

 

Efter inlämningsfristens hade 1 bebyggelseförslag inkommit. Utvärderingen 

blev följaktligen ingen jämförelse, utan en ren bedömning om det inkomna för-

slagets kvalité och genomförbarhet. Utvärderingen bestod av dels en kontroll av 

markanvisningens grundkrav, dels en utvärdering av bedömningsgrunderna. 

Bebyggelseförslaget uppfyllde alla grundkraven. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 118.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att Mälardalens Fastigheter AB tilldelas markanvisning för fastigheten 

Vattentornet 21. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Samhällsbyggnadsenheten f v b till berörd 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 134 

 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län – för yttrande  

Dnr 183/19 

 

Region Västmanland, Strategisk regional beredning beslutade den 3 april 2020 

att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) Västmanlands län. Man beslutade även att inför be-

handlingen i regionfullmäktige ta fram förslag på en skrivning om covid-19 och 

dess konsekvenser för länet. Regionfullmäktige beräknas fastställa strategin den 

16 juni 2020.  

 

Strategin har tagits fram genom en bred dialog med länets kommuner, företag, 

lärosäten, folkhögskolor, föreningar, organisationer och civilsamhället. Strate-

gin har varit ute på remiss under maj-oktober 2019 och kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder har avgett yttrande i den processen. Efter remissperioden har 

förslaget i vissa delar arbetats om. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin, är en övergripande och långsiktig strategi, 

som pekar ut hur vi – Region Västmanland, kommuner, näringsliv, myndig-

heter, universitet, folkbildningar, föreningsliv och civilsamhället – tillsammans 

vill möta regionens utmaningar och utveckla Västmanlands län. 

 

Strategin innehåller regionens vision: Ett livskraftigt Västmanland. Visionen 

uppnås genom tre målområden: 

 Ett välmående Västmanland 

 Ett tillgängligt Västmanland 

 Ett nyskapande och tillväxtdrivet Västmanland 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2020 bland annat att 

överlag är bedömningen att strategin även efter remissperioden fortsatt fångar 

in centrala utmaningar på ett bra sätt och de prioriterade delmål som ligger kvar 

i förslaget ligger i linje med tidigare förslag. De yttranden som kommunen 

framförde i remissperioden har till vissa delar beaktats och i vissa inte arbetats 

in.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 119. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till arbetsutskottets förslag, dels som ett 

tillägg att kommunstyrelsen ska uttala att trygghetsfrågor samt frågor som rör 

elkraftsförsörjningen i länet behöver förstärkas och få ökad tyngd i arbetet med 

RUS. 
 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 134 

 

Kommunstyrelsen beslutar således  

 

att ställa sig bakom förslag till Regional utvecklingsstrategi (RUS), samt  
 

att uttala att planeringen av den fortsatta processen bör ske i nära samverkan 

med kommunerna och bland annat beakta den omprioritering och reviderade 

planering som har behövts göras i kommunerna med anledning av arbetet med 

covid-19. 

 

Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs 

(M), Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD) mot beslutet. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Region Västmanland  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 135 

 

Serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel – Region 

Västmanland, Hjälpmedelscentrum – för godkännande    Dnr 169/20 

 

Region Västmanland, Hjälpmedelscentrum, har till Hallstahammars kommun 

skickat serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel för god-

kännande.  

 

Socialnämnden har den 18 maj 2020 § 51 besluta uttala att man inte har något 

att erinra mot serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 120.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel – 

Region Västmanland, Hjälpmedelscentrum. 

 
 

 

________ 

Exp till: Region Västmanland 

 Socialnämnden 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 136 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Inera AB – instruktion till 

ombudet   Dnr 189/20 

 

Inera AB har inkommit med kallelse till årsstämma med Inera AB den 17 juni 

2020 klockan 10.00 i Ineras lokaler, Tjärhovsgatan 21 i Stockholm. 

 

Av kallelsen framgår att kommunen kan företrädas av Teresa Hansson, 

koncerncontroller, SKR Företag, vid årsstämman. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021 utsett Catarina Pettersson (S) 

med Jenny Landernäs (M) som ersättare.  

 

Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att föreningsstäm-

man disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrel-

sens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 121. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att Teresa Hansson, koncerncontroller, SKR Företag, har rätt att företräda 

Hallstahammars kommun som ombud vid årstämma med Inera AB, samt  

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med Inera AB rösta för 

 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 

 

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 

 

att arvoden fastställs 

 

att ägardirektiv för Inera AB fastställs. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Ombudet Teresa Hansson, SKR 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 137 

 

Promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag – för 

yttrande   Dnr 177/20 

 

Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttra sig över promemorian ” En 

översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. Yttrandet ska vara Finans-

departementet tillhanda senast den 10 juni 2020.  

 

Riksdagen har lämnat fyra tillkännagivanden till regeringen i samband med sin 

behandling av regeringens förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. 

Tillkännagivandena rör solvens inklusive kapitalkrav, information, egenföre-

tagares försäkringar och regleringen för försäkringsklassen tilläggsförsäkringar. 

Enligt riksdagens första tillkännagivande bör regeringen skyndsamt återkomma 

med ytterligare förslag när det gäller solvensregleringen för tjänstepensions-

företag. Enligt det andra tillkännagivandet bör regeringen skyndsamt åter-

komma till riksdagen med förslag till lagbestämmelser så att det införs avtals-

frihet för kollektivavtalsparterna i fråga om information till företag och an-

ställda om tjänstepensioner. I det tredje tillkännagivandet anges att regeringen 

skyndsamt bör utreda möjligheten att använda optionen i andra tjänstepens-

ionsdirektivet (artikel 6.1 b) att räkna egenföretagares försäkringar som tjänste-

pensionsförsäkringar och återkomma till riksdagen i fråga. Slutligen anges i det 

fjärde tillkännagivandet att regeringen skyndsamt bör ytterligare analysera 

frågan om behandlingen av försäkringsklassen tilläggsförsäkringar i regelverket 

så att företag som meddelar sådana försäkringar inte i praktiken utestängs från 

tillträde till regleringen för tjänstepensionsföretag, och återkomma till riks-

dagen i denna fråga. 

 

Förslagen i denna promemoria är föranledda av de ovan nämnda tillkänna-

givandena och avses innehålla de lagförslag som behövs med anledning av 

dem. När det gäller information föreslås därutöver en ändring i lagen om tryg-

gande av pensionsutfästelse m m. Den lagändringen avses ge kollektivavtals-

parterna samma avtalsfrihet när det gäller lämnaden av information vid tryg-

gande av tjänstepension genom överföring till pensionsstiftelse som vid tryg-

gande genom tjänstepensionsförsäkring. När det gäller försäkringar som teck-

nas av en kommun eller en region för en förtroendevald föreslås också ett för-

tydligande i lagen om tjänstepensionsföretag att sådana försäkringar räknas som 

tjänstepensionsförsäkringar. 

 

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 december 2020. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 juni 2020 att man föreslår 

att Hallstahammars kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och Regio-

ners yttrande angående ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”.  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 137 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 123. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Regioners yttrande över prome-

morian ”En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag”. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Finansdepartementet 

 HR-enheten 

 Ekonomi- och finansenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 138 

 

Nytt reglemente för kommunstyrelsen   Dnr 212/20  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 51 bland annat om att styrel-

sen och samtliga nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans i enlighet med reglerna i kommunallagen, samt att tillägg görs i styrel-

sens och nämndernas reglementen angående deltagande på distans. Kommun-

styrelsen behöver därför besluta om att anta nytt reglemente.  

 

Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen har upprättats.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 124. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen, enligt en till ärendet hörande 

bilaga. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kommunchefen 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 139 

 

Vägledning för digitala sammanträden för förtroendevalda    Dnr 220/20 

 

I samband med att kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 51 att fast-

ställa ny arbetsordning för fullmäktige beslutades även att styrelsen och samt-

liga nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet 

med reglerna i kommunallagen.  

 

Vidare beslutades att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram vägledning hur 

kommunfullmäktige och nämnderna och styrelsen bör genomföra sammanträ-

den där deltagande sker på distans, samt ett uppdrag till kommunstyrelsen att 

säkra tillgången till den tekniska utrustning m m som krävs för medverkan på 

distans vid sammanträden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till vägledning för digitala 

sammanträden där det bland annat framgår vilka förutsättningar som gäller för 

att delta på distans, förberedelser inför ett digitalt sammanträde, vad som gäller 

under sammanträdet, samt sekretess och personuppgifter. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 125. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att anta vägledning för digitala sammanträden för förtroendevalda, enligt en till 

ärendet höranden bilaga. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga nämnder 

 Nämndkansliet 

 Strategisk utveckling och planering 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 140 

 

Stiftelsen Trångfors Smedja – ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 204/20 
 

Stiftelsen Trångfors Smedja har översänt årsredovisning för år 2019. 

 

Enligt 14 § stiftelseurkunden för Stiftelsen Trångfors Smedja beslutar 

kommunstyrelsen om ansvarsfrihet skall beviljas styrelseledamot. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 11 mars 2020 att styrelsens 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 126.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors Smedja beviljas ansvarsfri-

het för år 2019. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Emma Rydell) 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 141 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 22 juni 

2020    Dnr 69/20 

 

Med anledning av att personal inom förvaltningen slutat sin anställning samt 

nyanställningar behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 128.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 mars 2020 § 31 och med verkan  

fr o m den 22 juni 2020 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen 

           Reglementspärmen 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 142 

 

Verksamhetsbidrag 2020-2022 till Hallstahammar Promotion   Dnr 222/20 

 

Hallstahammar Promotion ansöker i skrivelse den 4 juni 2020 om ett årligt 

driftsbidrag avseende 2020-2022 om 200 000 kronor per år samt att ha fortsatt 

tillgång till näringslivsutvecklarens tjänster. 

 

Hallstahammar Promotion (HP) är en ekonomisk förening grundad av de lokala 

företagsnätverken. Föreningen arbetar i samverkan med Hallstahammars kom-

mun för att utveckla näringslivsklimatet i Hallstahammars kommun. Den 

gemensamma visionen är: Att genom aktiviteter och god samverkan skapa ett 

av Sveriges bästa företagsklimat. 

 

Under de 15 år som HP har funnits har föreningen på olika sätt bidragit till att 

Hallstahammar, på väg mot ett företagsklimat i toppklass i Sverige, ligger i 

topp i Västmanland. I och med att Hallstahammars kommun har antagit en ny 

näringslivsstrategi som Hallstahammar Promotion har varit delaktig i att ta 

fram har de i sina dialogmöten börjat konkretisera dessa. 

 

De kommande åren har HP för avsikt att fortsatt vara en drivande partner i 

arbetet med den gemensamma visionen. För att anpassa till utmaningar som de 

nya målen ställer och för att ha arbetsmetoder anpassade till 2020-talet arbetar 

föreningen med att ställa om och utveckla det interna arbetet och samverkan 

med de andra intressenterna i den lokala näringslivsutvecklingen. Hallstaham-

mar Promotion kommer fortsatt att arrangera mötesplatser såsom Frukost-

möten, Guldyra, Näringslivsdag och Dialogmöten.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 juni 2020 § 129.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att bevilja Hallstahammar Promotion verksamhetsbidrag om 200 000 kronor 

per år under tre år, 2020-2022, med en årlig uppföljning av hur bidraget använts 

och att kostnaden härför ryms inom kommunstyrelsens budgetram. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Hallstahammar Promotion 

 Ekonomi- och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 143 

 

Anpassningsprogram för kollektivtrafiken   Dnr 234/20 

 

I kvartalsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen visade prognosen på - 2 595 tkr, 

ett fortsatt underskott för kommunstyrelsens del. Det är övergripande IT-kost-

nader och kollektivtrafiken som drar ner resultatet. Prognosen för IT- och 

kollektivtrafikskostnaderna pekar mot -5 515 tkr. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över om det går att minska utbudet på 

Brukslinjen. Tänkbara förändringar - Brukslinjen - från tidtabellsskiftet 18 

augusti 2020. 

 

 Tar bort första turen måndag-fredag hela sträckningen 

 Tar bort sista turen fredagar och lördagar hela sträckning (natturen) 

 Tar bort söndagar helt 

 Tar bort Mölntorp alla turer och kör 252:an direkt till Kolbäck men via 

Tunboskolans buss-vändplats inne vid Kolbäcks kyrka, så barnen m fl 

inte ska gå över 252 samt ge tillgänglighet till Strandgården/Kyrkbyn. 
 

Beräknade kostnadsminskning på helårsbas uppgår till 580 000 kronor. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2020 § 129 att utan eget förslag överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att fatta beslut 

om minskning av utbudet på Brukslinjen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande  

 

att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut om minskning av utbudet på 

Brukslinjen. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Arbetsutskottet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 144 

 

Anskaffande av teknisk utrustning i sammanträdesrum för möjlighet att 

kunna  genomföra  sammanträde på distans    Dnr 233/20 

 

I samband med att kommunfullmäktige den 25 maj 2020 § 51 beslutade om ny 

arbetsordning för fullmäktige samt tillägg i nämndernas reglemente gällande 

deltagande vid sammanträden på distans fick kommunstyrelsen i uppdrag att 

säkra tillgången till den tekniska utrustning m m som krävs för medverkan på 

distans vid sammanträden. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har efter projektering fått in en offert på det som 

behöver göras för att säkerställa fullmäktigesalen för videosammanträden. I 

lokalen finns det olika kombinationer av befintlig hårdvara från olika tidsåldrar 

etc. Enda sättet att garantera att allt kommer att fungera är att byta ut det gamla 

förutom projektorer och dukar. Offerten är ett takpris, beroende på om vissa 

komponenter inte kommer att behövas kan priset hamna en aning under, likaså 

om installationerna går snabbare än beräknat.  

 

För kommunstyrelsens sammanträdesrum inväntar vi fortfarande vissa detaljer, 

men den hamnar betydligt mycket lägre, där är det endast mindre komplette-

ringar som behöver göras.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att tillse att 

erforderlig utrustning finns i sammanträdeslokaler (sessionssalen, kommun-

styrelsens sammanträdesrum) för genomförande av sammanträden på distans. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 
 

att uppdra till kommunchefen att tillse att erforderlig utrustning finns i 

sammanträdeslokaler (sessionssalen, kommunstyrelsens sammanträdesrum) för 

genomförande av sammanträden på distans. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunchefen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 145 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-15 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-15 

 

- Arbetsutskottets protokoll 2020-06-08 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

I anslutning till anmälningarna noteras att ärende väckt av Jenny Landernäs (M) 

angående kommunens synpunktshantering tas upp på kommunstyrelsens nästa 

sammanträde. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 146 

 

Kallelse till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – instruktion till 

ombudet.  Dnr 129/20 

 

Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och 

lämnar sammanträdet. Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet.  
 

Strömsholms Utvecklings AB har den 14 maj 2020 kommit in med kallelse till 

årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 16 juni 2020 klockan 11.00. 

På grund av Coronasituationen kommer stämman att genomföras i form av tele-

fonmöte. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Strömsholms Ut-

vecklings AB för tiden fr o m årsstämma 2020 fram till årsstämman 2021 utsett 

Rolf Hahre (S) med Birgitta Westman (S) som ersättare. Vidare beslutade 

kommunfullmäktige att för tiden från årsstämman 2020 t o m årsstämman 2021 

utse Anna Gunstad Bäckman (C) tillika ordförande och Anders Randelius (M) 

som ledamöter med Catarina Pettersson (S) och Björn Brodd (M) som supp-

leanter. 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.  

 

Revisorerna har i skrivelse den 13 maj 2020 meddelat att man granskat års-

redovisningen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen, att förlusten disponeras enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen med anledning av att arbetsut-

skottet ej var beslutsmässigt den 8 juni 2020. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balansräk-

ningen fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättel-

sen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt att 

inget arvode ska utgå till styrelsen, att driftsbidrag tillika ägartillskott utgår år 

2021, att kostnaderna finansieras ur eget kapital 2021, att styrelsen får i upp-

drag att ta fram affärsplan med finansieringsplan inför budget 2021 och att för-

slag till ägardiriket fastställ. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande  

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB rösta 

för  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 146 

 

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 

 

att driftsbidrag tillika ägartillskott utgår år 2021 

 
att kostnaderna finansieras ur eget kapital 2021 

 
att styrelsen får i uppdrag att ta fram affärsplan med finansieringsplan inför 

budget 2021. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att uttala att följande ägardirektiv till Strömsholms Utvecklins AB fastställs på 

ordinarie årsstämma 2020: 

 

Grundläggande utgångspunkter 

1. Strömsholm ska fortsätta utvecklas som en av landets främsta mötesplatser 

och kompetenscenter för hästnäringen och hästsporten.  

2. Området runt Strömsholms kanal samt dess fastigheter kännetecknas av 

unika natur- och kulturmiljöer som är väl kända och besökta. Modernisering 

och utveckling ska ske aktsamt med ett tydligt hållbarhetsfokus.  

3. Strömsholmsområdet ska hålla hög internationell standard och uppfattas som 

en av landets främsta anläggningar för utbildning, träning och utveckling 

inom ridsport. Verksamheten vilar på väl beprövad erfarenhet och veten-

skaplig grund. 

 

Verksamhetsinriktning 

1. Bolaget är en plattform för samverkan och samordning för utvecklingsfrågor 

och projekt med koppling till Strömsholm. 

2. För utvecklingsinsatser i området ska Bolaget kunna agera som projektägare 

av utvecklingsprojekt och byggnation. Detta gäller särskilt för projekt där 

flera aktörer är involverade och behov av extern finansiering föreligger. 

Ansvar för sådana projekt ska normalt således inte drivas i någon av ägarnas 

ordinarie organisationer.  

3. Bolaget ska bevaka och bidra till utveckling av de unika natur- och kultur-

miljöer samt fastigheter som finns i området runt Strömsholm som har kopp-

ling till hästnäringen och hästsporten. Sådana insatser ska ske på ett hållbart 

sätt. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 146 

 

 4. Bolagets verksamhet ska ta sin utgångspunkt i insatser och projekt som 

efterfrågas av ägarna och/eller de för verksamheten relevanta intressenter 

som finns runt Strömsholm.  

 

5.  Bolagets uppdrag enligt punkt 1-4 ovan, förutsätter ett nära samarbete med 

ägarna samt andra intressenter runt Strömsholm (t.ex. Strömsholmsgruppen). 

 

Ekonomiska mål 

1. Bolaget förväntas generera medel för dess egna kostnader. Ägarna har inga 

krav på utdelning. Eventuellt ekonomiskt resultat konsolideras i Bolaget. 

 

2. Om situation uppstår där driftsbidrag krävs för den löpande verksamheten 

fastställs detta i samband med årsstämman och fördelas lika mellan ägarna. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Ombudet (2 ex) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 147 

 

Intresseförfrågan gällande köp av bok om Strömsholms kanal och dess 

besöksvärda miljöer från Dalarna-Mälaren    Dnr 208/20 

 

Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och läm-

nar sammanträdet. Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet. 

 

Strömsholms Kanal AB anför i skrivelse den 27 maj 2020 att det längs sträck-

ningen från Smedjebacken till Västerås finns otaliga besöksmål samt oerhört 

vackra och besöksvärda natur- och kulturmiljöer. Det vill man visa upp på ett 

samlat och attraktivt sätt. Styrelsen i Strömsholms kanal har arbetat med idén 

att ta fram en så kallad ”coffe table book”. En bok i lite större format med fina 

bilder och korta texter som attraherar läsaren att bläddra i och ge inspiration till 

att fysiskt besöka några av platserna. Tanken är även att platserna ska visas ur 

besökarens perspektiv med fiske, paddling, båt, cykling, camping osv. Samråd 

gällande önskemål om besöksvärda miljöer sker med kanalsamverkansgruppen 

(turistansvariga i respektive kommun), samt kanalbolagets styrelse. En offert 

har hämtas in som gäller 3000 böcker till en kostnad av 150 kronor styck. 

(Boken är på 168 sidor och 295X295 m m).   

 

Strömsholms Kanal firar 225 år jubileum i år och författaren fotograferar och 

formger boken under jubileumsåret 2020 och boken trycks och är färdig för 

distribuering första kvartalet 2021. Kommunerna och kanalbolaget får fria 

rättigheter till bilderna i boken gällande reklam- och informationsanvändning. 

  

Kanalbolaget beslutade vid sitt sammanträde i maj att för sin del beställa 667 st 

böcker till en kostnad av 100 000 kronor. Kanalbolaget beslutade även att 

skicka ut en förfrågan till kommunerna längs Strömsholms Kanal, om intresse 

finns hos kommunerna att köpa böcker. Önskvärt är att respektive kommun be-

ställer 333 st böcker till ett värde av 50 000 kronor. Ytterligare 300 böcker 

finns då till försäljning till andra intressenter/näringsidkare längs Strömsholms 

kanal om intresse finns. 

 

Strömsholms kanal önskar besked så snart som möjligt om kommunen har 

intresse av att beställa böcker, dock senast 31 augusti 2020. 

 

Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen med anledning av att arbetsut-

skottet ej var beslutsmässigt den 8 juni 2020. 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 12 juni 2020 bland annat att kommunen 

har sedan några år tillbaka tagit fram enklare saker att dela ut som gåvor och i 

marknadsföringssyfte. Förvaltningen har sedan länge försökt få fram en mer 

exklusive gåva att dela ut vid särskilda tillfällen. Vi har idag t ex några exemp-

lar om Strömsholms slott och några exemplar av Anders Geidemarks tidigare 

utgivna böcker. Det vi önskat är just en bok som mer handlar om  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-06-15 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 147 

 

Hallstahammars kommun med omgivningar. Kanalbolagets initiativ stämmer i 

stor utsträckning överens med det vi söker. Boken kommer att byggas upp runt 

kanalens 26 slussar och dess orter och sevärdheter m m. Av det totala antalet 

slussar ligger ca hälften i Hallstahammars kommun. Boken kommer därför i 

stor utsträckning att handla om Hallstahammars kommun. Vi ser också att vi 

även kan lyfta fram bokens författare, den framstående världsfotografen Anders 

Geidemark, som också är bosatt i kommunen. 

 

Förvaltningen tillstyrker och välkomnar initiativet. Man bedömer att priset för 

boken är högst rimligt. Vi får dessutom rättigheter att använda bilderna i boken 

vilket bara det har ett stort värde bara det.  
 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att Hallstahammar kommun beställer 333 böcker för 

50 000kronor på sätt som framgår av kommunchefens skrivelse och att medel 

anslå ur kommunstyrelsens budgetram. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande  

 

att meddela Strömsholms AB att Hallstahammar kommun beställer 333 böcker 

för 50 000kronor på sätt som framgår av skrivelse den 12 juni 2020 

 

att anslå medel härför ur kommunstyrelsens budgetram.  

 

 

 

_________ 
Exp till: Strömsholms Kanal AB 

 Ekonomi- och finansenheten 

 Kommunchefen 
 

 

 


