
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 13.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 75  
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Hanane Haddad (L)  
 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 § 62 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) och Claes Gustavsson (SD) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 16 april 2020 klockan 15.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 61 – 83 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)   
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Sigge Synnergård (L)     Claes Gustavsson (SD) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 61 – 83  
  
Sammanträdesdatum 2020-04-14 
  
Anslaget uppsättes 2020-04- Anslaget nedtages 2020-05 

 
 

  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 61 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen    Dnr 54/20 
 
Kommunchefen informerar om hur krisledningsgruppen agerar med anledning 
av coronaviruset.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 62 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 
 
§ 66 – trafiksamordnare Hans Engstrand 
§ 67 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, controller Marianne Ekman 
§ 68 – senior adviser Kjell Jacobsson, teknisk chef Carina Elliot  
§ 69 – teknisk chef Carina Elliot 
§ 70 – kommunchef Carin Becker-Åström 
§ 80 - senior adviser Kjell Jacobsson, teknisk chef Carina Elliot 
§ 82 - senior adviser Kjell Jacobsson 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 – 12.30. 
 
 
Sammanträdet återupptas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 63 
 
Namnsättning av ny väg på Eriksbergs industriområde   Dnr 39/20 
 
För närvarande byggs en ny gata inom Eriksbergs industriområde som beräknas 
bli klar sommaren 2020. Gatan byggs i enlighet med detaljplan Eriksberg V 
Dp. 200 som vann laga kraft den 19 mars 2012. Planens syfte är att öka attrak-
tiviteten och tillgängligheten för etableringar i Eriksberg samt för att medge 
avstyckning av fastigheter i enlighet med önskemål från företag som vill 
etablera sig inom området.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 27 januari 2020 bland annat 
att eftersom inget namn är taget för den nya gatan så behöver den kommande 
gatan namnsättas. Förvaltningen föreslår att den nya gatan på Eriksberg ska få 
namnet Transportvägen.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2020 att områ-
det kring trafikplatsen Eriksberg bär landskapet flera spår som berättar om dess 
äldre historia. Platsen ligger i gränslandet mellan flera äldre byar. Inom trafik-
platsen norr om vägen (E18) finns en äldre torparmiljö med bland annat en 
mur. Torpet heter Rosenberg/södra Löttorpet. Kultur- och fritidsnämnden har 
den 19 februari 2019 beslutat förorda att den nya vägen inom Eriksbergs in-
dustriområde ska heta Rosenbergsvägen.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020 § 33 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att den nya gatan ska heta Trasportvägen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att den nya vägen på Eriksberg ska få namnet Transportvägen. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 64 
 
Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun     Dnr 68/17 
 
Länsstyrelsen Västmanlands Län har översänt beslut om anmälan enligt 3 kap. 
13 § ordningslagen (1993:1617) av lokala ordningsföreskrifter till Hallstaham-
mars kommun. Länsstyrelsen upphäver kommunfullmäktiges beslut den 30 
september 2019 § 89 om att anta lokala ordningsföreskrifter för Hallstaham-
mars kommun i den del det avser:  
 

• 8 § andra stycket avseende att, på grund av brandsäkerhetsskäl, ska en 
öppen container stå minst sex meter från en byggnad och en stängd/låst 
container minst fyra meter från en byggnad.  

• 16 § första stycket p. 3 avseende att hundar, katter och hästar ej får 
vistas på område avsett för skolor och förskolor.  

• 19 § andra stycket avseende att fasta föroreningar efter hästar skall 
plockas upp på offentliga platser.  

 
Länsstyrelsens beslut är fattat med stöd av 3 kap. 13 § andra stycket ordnings-
lagen (1993:1617).  
 
Ordningsföreskrifterna har omarbetats utifrån länsstyrelsens beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 34. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ord-
ningsföreskrifterna ska kompletteras med följande ”Passiv insamling av pengar 
(tiggeri) får ej ske på områden som anges i 3 § punkterna 1 och 2”. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 september 2019 § 89 anta lokala ord-
ningsföreskrifter att gälla fr o m den 1 juni 2020 enligt en till ärendet hörande 
bilaga och anmäla dessa hos länsstyrelsen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 65 
 
Avstämning av mål i ägardirektiven för AB Hallstahem 2019 – kommun-
styrelsens uppsiktsplikt    Dnr 96/20 
 
Den 17 december 2017 beslutade fullmäktige om ägardirektiv till AB Hallsta-
hem vilka fastställdes på bolagets årsstämma i april 2018. Av direktiven fram-
går att kommunstyrelsen, enligt sitt reglemente, har uppsiktsplikt över kommu-
nens förvaltningar och bolag. Hallstahem ska därför tillhandahålla den infor-
mation och dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att upp-
fylla uppsiktsplikten. 
 
Av ägardirektiven framgår också att bolaget ska utifrån visionen och kommun-
fullmäktiges prioriterade mål ta fram lämpliga mål och indikatorer som visar 
hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning  
 
AB Hallstahem har den 21 februari 2020 kommit in med en rapport för 2019 
gällande avstämning av målen i ägardirektivet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 37. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera rapporten som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: AB Hallstahem 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 66 
 
Kundkoll – Utredning nya zoner, produkter och priser för Västmanlands 
kollektivtrafik – yttrande till Region Västmanland    Dnr 81/20 
 
Region Västmanland, kollektivtrafiknämnden, har bland annat bjudit in 
Hallstahammars kommun att yttra sig över remissen Kundkoll – Utredning nya 
zoner, produkter och priser för Västmanlands kollektivtrafik. . Synpunkter ska 
vara region tillhanda senast den 14 april 2020. 
 
Utredningens syfte är att ta fram ett beslutsunderlag avseende framtida pris-
modell, produkter, försäljningskanaler och zonstruktur, genom att kartlägga och 
analysera kundbehov, resmönster, produkter, försäljningskanaler, priser, betal-
sätt och zonstrukturer. Utredningen ska presentera tre alternativ, en konse-
kvensbeskrivning av samtliga altrenativs övergripande påverkan på kund, eko-
nomi och miljö och en rekommendation om vilket av alternativen som förordas. 
 
I förslaget redoviss tre alternativ. I alternativ 1 föreslås en enhetstaxa som 
innebär att hela länet är en zon där kostnaden för en resa/produkt är lika oavsett 
avstånd. Enhetstaxa förenklar kommunikationen med kunderna och minskar 
behov av intern administration. Enhetstaxan gynnar de kunder som vill kunna 
röra sig fritt geografiskt inom Västmanland. Enhetstaxan gynnar de kunder som 
vill röra sig fritt geografiskt inom Västmanland. Periodkort kan delas inom 
familjen då kollektivförvaltningen inte sätter upp gränser för hur människor får 
resa. Alternativ 2 innebär fem zoner och tidsdifferentierade enkelbiljeter. 
Dagens zonstruktur bibehålls. Dagens 11 zoner blir 5 zoner. Biljetter blir 
automtiskt giltiga i hela länet vid resa över zongräns. Det innebär att kunden 
kan välja att mellan att köpa en biljett som gäller i en zon eller i hela länet. 
Altenativ 3 innebär femzoner. Zonstrukturen är den samma som i alternativ två. 
Den innebär bland annat att 40-korten och 20-resor ungdom tas bort. I detta 
alternativ premieras sällanresenärer och nya resenärer.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 6 mars 2020 bland annat att 
man bör återgå till zonindelningen innan 2013; Hallstahammar-Surahammar-
Västerås till en gemensam lokal arbetsmarknadsregion likt KAK och FNS som 
fått bestå över tiden med samma prissättning för resor inom samtliga tre 
arbetsmarknadsregioner. Kostnaden för resenären ska vara samma oavsett var i 
länet jämförbara resor avståndsmässigt utförs.  
 
Utifrån rapportens alternativ förordar Hallstahammars kommun alternativet 1, 
länet blir en gemensam zon och enhetstaxa lika för hela länet. Hela länet ska 
leva på samma villkor. Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken och 
köpa och betala sina biljetter. Vi föreslår annars en återgång till zonindelningen 
innan 2013; Hallstahammar-Surahammar-Västers till en gemensam lokal 
arbetsmarknadsregion likt KAK, Köping, Arboga och Kungsör och FNS,  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 66 
 
Fagersta, Norberg och Skinnskattberg som fått bestå över tiden med samma 
prissättning för resor inom samtliga tre arbetsmarknadsregioner. Kostnaden för 
resenären bör vara samma oavsett var i länet jämförbara resor avståndsmässigt 
utförs. Administrativa gränser förstås inte av resenärerna. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 6 april 2020 § 60 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Catarina Petterssons (S) yrkar att upprättat förslag till yttrande skall utgöra 
kommunstyrelsens yttrande över Kundkoll. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att starka stråk med stor potential att bli ännu star-
kare är viktiga och behöver främjas om mål för tillväxt och ökat resande ska 
uppnås. För Hallstahammars del är Västerås en mycket viktig målpunkt dit 
många reser för arbete, skola och andra trevligheter. Hallstahammar och Sura-
hammar bildar en naturlig arbetsmarknadsregion vilket också är lämplig att 
överföra till zonindelningen. Vi vill gärna se en sådan zonindelning. Vilken 
nivå på prissättning som är lämplig är en separat fråga som måste balanseras 
noga mellan resandeutveckling och kostnadstäckning. Om regionen mot för-
modan skulle välja någon annan zonindelning tycker vi att alternativ två med 
lågtrafiktaxa är intressant.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 
 
att avge yttrande över Kundkoll – Utredning nya zoner, produkter och priser för 
Västmanlands kollektivtrafik, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och 
Tommy Emterby (KD). 
 
 
_________ 
Exp till: Region Västmanland 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 67 
 
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m december 2019     
Dnr 166/18 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-
tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 
rapport. 
 
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 21 februari 2020 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi till och med december 2020. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 mars 2020 § 23 beslutat att överlämna 
redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet besluta de den 6 april 2020 § 61 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att redovisning ska noteras om en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 10 () 
 

  
 
 
KS § 68 
 
Begäran av underlag för kommande trafikförsörjningsprogram och läns-
transportplan för Västmanlands län – Region Västmanland     Dnr 98/20 
 
Region Västmanland har till Hallstahammars kommun översänt begäran av un-
derlag för kommande trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för Väst-
manlands län för synpunkter. Synpunkterna ska vara regionen tillhanda senast 
den 30 april 2020. 
 
Region Västmanland har som en del i sitt regionala utvecklingsansvar ansvar 
för att varje mandatperiod göra en översyn av länets trafikförsörjningsprogram. 
Enligt planeringsprocesserna för infrastruktur får länet på regeringens uppdrag 
att ta fram en ny länstransportplan vart fjärde år. Det är ännu oklart om en ny 
planeringsomgång kommer att ske inför 2022. Till dess att regeringen lämnar 
ett klart besked fortgår arbetet för att ta fram underlag för en ny länstransport-
plan. Som underlag inför processerna till dessa styrande dokument vill regionen 
inhämta kommunernas och länsstyrelsens synpunkter kring följande områden:  
 

• Vilka som är de viktigaste målpunkterna för kommunen utifrån 
exempelvis arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice.  

• Om befintlig kollektivtrafik fungerar för ovan nämnda målpunkters 
behov 

• Brister och behov på den nationella respektive regionala infrastrukturen 
 
Tekniska nämnden beslutade den 25 mars 2020 § 34 att som sitt yttrande dels 
överlämna förvaltningens skrivelse, dels uttala synpunkter som bör beaktas i 
kommande trafikförsörjningsprogram och länstransporter för Västmanlands län. 
Synpunkterna som lämnades var bland annat att det är viktigt för kommunen 
med ett mötesspår för tåg i Ramnäs (Brattheden) samt att det inte är lämpligt 
med en 2+1 väg på väg 252 när man kommer från Kolbäckshållet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 25 mars 2020 om åtgär-
der förvaltningen anser behöver vidtas för att förbättra infrastrukturen och till-
gängligheten till viktiga målpunkter i Hallstahammars kommun. Åtgärderna 
bedöms vara angelägna för att fler ska välja att åka tåg och buss framför att åka 
bil. I skrivelsen motiveras varför de enskilda åtgärderna är angelägna för 
kommunen.  
 
Arbetsutskottet besluta de den 6 april 2020 § 60 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Petterssons (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ska 
utgöra kommunstyrelsens yttrande över trafikförsörjningsprogram och läns-
transportplan för Västmanlands län samt att tekniska nämndens beslut den 25 
mars 2020 § 34 bifogas kommunstyrelsens yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 68 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till Catarina Petterssons (S) yrkande 
”Att Hallstahammars kommun ytterligare betonar vikten av att befintlig drag-
ning av järnvägen mellan Västerås och Eskilstuna är otroligt viktig för Hallsta-
hammars kommun utveckling. En annan dragning av den skulle få stora nega-
tiva konsekvenser för resandeutveckling, kommunens attraktivitet och möjlig-
het till tillväxt. 
 
Att Trafikförsörjningsprogrammet i bärande del har fokus på ökad trygghet i 
kollektivtrafiken. Allt för många i Hallstahammar och Västmanland väljer 
andra färdmedel än kollektivtrafik för att man känner sig otrygg. Regionen, till-
sammans med kommuner, fastighetsägare, polisen och andra har stora möjlig-
heter att påverka tryggheten. Trygghetsområdet är brett, trafiksäkerhet, belys-
ning, trygga stråk, men även övervakning och brottsbekämpning är några delar. 
 
Att trafikförsörjningsprogrammet tar avstamp i digitalisering och automatise-
ring. Digitala lösningar för information, kommunikation och biljetthantering är 
självklart samtidigt som regionens position inom området behöver förstärkas 
men vi vill också se en uttalad strategi hur Region Västmanland och kommu-
nerna ska ta sig an ett nytt transportsystem där autonoma fordon är en självklar 
del.  Vi anser också att regionen behöver ta stora steg för att främja smarta 
mobilitetslösningar, där både regionen och andra som näringsliv och civilsam-
hälle både kan vara producenter och samarbetspartners. 
 
Att kollektivtrafik och infrastruktur ses som viktiga delar i att skapa tillväxt, 
attraktivitet och stärka den regionala arbetsmarknaden, därför behöver stra-
tegiska planeringsdokument som Trafikförsörjningsprogrammet utgå från dessa 
delar för utvecklingen av kollektivtrafiken. 
 
Att omformulera delen i remissvaret som handlar om motorvägshållplats på 
Erikslund. Istället för motorvägsbusshållplats, vill vi se en kollektivtrafiknod på 
Erikslund dit både regionbussar och stadsbussar ansluter. På det sättet skulle 
resenärer från Hallstahammar få bättre tillgänglighet till både Erikslund men 
också andra viktiga målpunkter i Västerås. Endast en motorvägshållplats anser 
vi inte fyller det syftet fullt ut. 
 
Att resandet mellan Hallstahammars tätort och Köping förbättras med snabbare 
förbindelse. Idag finns förbindelse mellan Kolbäck och Köping och mellan 
Kolbäck och Hallstahammar, ingen utan byten mellan Hallstahammar tätort och 
Köping. Många arbetspendlar till Köping och potentialen till ökat kollektivt 
resande torde vara stor. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 68 
 
Att Kolbäck station i kommunens svar ska lyftas som ett resecentrum, inte bara 
en del av Kolbäck centrum. Stationen i sig är en viktig målpunkt. 
 
Att kommunen påpekar behovet av snabbare restider på sträckan Oslo-Stock-
holm, både som hel sträcka och på delsträckorna. Det är viktigt att upprustning/ 
dubbelspår Hovsta-Kolbäck kommer till stånd samt förkortade restider in till 
Stockholm. För Hallstahammars del är det viktigt med snabbare förbindelser 
både till Stockholm och Örebro, vidare till Karlstad och Oslo. 
 
Att Hallstahammars kommun ser värde i att sy ihop resandet mer i Västman-
land men också i hela Mälardalen. Det ska vara enkelt att resa oavsett om man 
passerar en kommun- eller länsgräns.  
 
Att Hallstahammars kommun anser att det är av vikt att göra kollektivtrafiken 
mer tillgänglig för turister och sällan-åkare. Det skulle få betydelse för att ut-
veckla Västmanland och länets kommuner som Det kan handla om att översätta 
information på flera språk, att namnge hållplatser utifrån turistattraktioner eller 
erbjuda olika biljettyper. 
 
Att GC-väg, inkl belysning längs Bergslagsvägen bör i kommunens svar prio-
riteras högre, ett av länets största besöksmål ligger längs vägen. 
 
Att gc-vägar planeras ihop med service som exempelvis laddstationer för 
elcyklar, luftpumpar, bänkar osv.” 
 
Utöver tilläggs- och ändringsyrkandena ställer hon sig bakom förslaget till 
beslut i stort. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels Catarina Pettersson (S) yrkande, dels Jenny Landernäs tilläggsyrkande att 
Hallstahammars kommun ytterligare betonar vikten av att befintlig dragning av 
järnvägen mellan Västerås och Eskilstuna är otroligt viktig för Hallstahammars 
kommun utveckling. En annan dragning av den skulle få stora negativa kon-
sekvenser för resandeutveckling, kommunens attraktivitet och möjlighet till 
tillväxt. Att Kolbäck station i kommunens svar ska lyftas som ett resecentrum, 
inte bara en del av Kolbäck centrum. Stationen i sig är en viktig målpunkt. Att 
kommunen påpekar behovet av snabbare restider på sträckan Oslo-Stockholm, 
både som hel sträcka och på delsträckorna. I övrigt beslutar kommunstyrelsen 
medavslag på Jenny Landernäs (M) övriga tilläggsyrkande. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 13 () 
 

 
 
 
Forts KS § 68 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att som sitt yttrande över trafikförsörjningsprogram och länstransportplan för 
Västmanlands län överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 25  
 
mars 2020 och i övrigt bifoga tekniska nämndens beslut den 25 mars 2020 § 34, 
samt 
 
att uttala följande: 
 

Att Hallstahammars kommun ytterligare betonar vikten av att befintlig drag-
ning av järnvägen mellan Västerås och Eskilstuna är otroligt viktig för 
Hallstahammars kommun utveckling. En annan dragning av den skulle få 
stora negativa konsekvenser för resandeutveckling, kommunens attraktivitet 
och möjlighet till tillväxt 
 
Att Kolbäck station i kommunens svar ska lyftas som ett resecentrum, inte 
bara en del av Kolbäck centrum. Stationen i sig är en viktig målpunkt 
 
Att kommunen påpekar behovet av snabbare restider på sträckan Oslo-
Stockholm, både som hel sträcka och på delsträckorna. 
 

 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkanden reserverar sig Jenny Landernäs 
(M), Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) 
mot beslutet. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Region Västmanland 
 Tekniska nämnden 
 Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 14 () 
 

  
 
 
KS § 69 
 
Allmänna bestämmelser för användande av Hallstahammars kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA   Dnr 130/20  
 
Tekniska nämnden föreslår den 25 mars 2020 § 31 att fullmäktige ska fastställa 
Allmänna bestämmelser för användande av Hallstahammars kommuns all-
männa vatten- och avloppsanläggning, ABVA. 
 
Allmänna bestämmelser för brukare av den allmänna vatten- och avloppsan-
läggningen, ABVA, gäller för Hallstahammars kommuns kommunala vatten- 
och avloppsanläggning, i samverkan med lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). ABVA reglerar bland annat vad som gäller för förbindelsepunkter, 
inkoppling av VA-installationer och vattenmätare. Sammanfattningsvis så reg-
lerar ABVA huvudmannens och abonnentens rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra. 
 
Hallstahammars kommuns nu gällande ABVA antogs av kommunfullmäktige 
den 21 mars 2011 § 45.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 25 februari 2020 att kommunens 
nuvarande ABVA har ett behov av förtydligande gällande omhändertagandet av 
fastighetsägarens dagvatten. En ytterligare revidering är att text som är mer av 
informationskaraktär tas bort och istället återfinns i en informationsskrift till 
fastighetsägare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 67. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 februari 2020 § 45 och fr o m den 1 
juni 2020 fastställa Allmänna bestämmelser för användande av Hallstahammars 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 15 () 
 

  
 
 
KS § 70 
 
Internutredning angående ombyggnation av kulturhuset – kommunstyrel-
sens uppsiktsplikt    Dnr 112/20 
 
Kommunstyrelsen beslutade i september och oktober 2019 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 då det visade sig vid en inspektion att det fanns flera brister i fas-
tigheten framförallt avseende ventilation, brandskydd och brandskydds-
dokumentation. Fastigheten hade byggts om under 2016–2017 i kommunens 
regi där det avsatts investeringsmedel i Mål och budget. Kommunen köpte 
fastigheten 2018 till en kostnad av 11 450 tkr. Fråga har därför väckts varför 
det nyligen ombyggda kulturhuset behöver byggas om på nytt efter så kort tid. 
 
Kommunchefen har utrett frågan och redogör i utredning den 2 mars 2020 för 
händelseförloppet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 68. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att noter utredningen som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 16 () 
 

  
 
 
KS § 71 
 
Bidrag för deltagande vid landsbygdsriksdagen 2020    Dnr 93/20 
 
Länsbygderådet i Västmanland ansöker om bidrag om 8 500 kronor för en per-
son för att täcka kostnaderna för representanter från föreningslivet i Hallsta-
hammars kommun som har intresse av att delta på Landsbygdsriksdagen 2020. 
 
Näringslivschefen föreslår att ansökan ska avslås.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 69. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå Länsbygderådet i Västmanland ansökan om bidrag för deltagande vid 
landsbygdsriksdagen 2020. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Länsbygderådet i Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 17 () 
 

  
 
 
KS § 72 
 
Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021 samt 
förslag om årlig justering enligt konsumentprisindex    Dnr 67/20 
 
Styrelsen i Intresseföreningen Bergslaget anför i skrivelse den 14 februari 2020 
att man inför årsmöte 2020 vill undersöka möjligheten att justera medlemsav-
giften för år 2021 och att en årlig justering ska ske enligt konsumentprisindex 
från och med år 2022. Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Intresse-
föreningen Bergslaget senast den 30 april 2020. 
 
Vidare anförs att den årliga medlemsavagiften har varit oförändrad sedan före-
ningen bildades 1995. Den enda beslutade justeringen är det maximala takbe-
loppet som infördes 2005. Den nuvarande nivån på medlemsavgiften säger man 
inte är tillräcklig för att täcka befintliga kostnader för föreningens basverksam-
het. Driften av föreningens basverksamhet kan inte långsiktigt finansieras 
genom externa projektmedel och en årlig reducering av eget kapital. 
 
Årsavgiften för 2021 föreslås ska utgå enligt följande: 
 
Fast del:  
- kommuner - 10 000 kronor/kommun 
- regioner – 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst 
50 000 kronor 
 
Rörlig del: 
- kommuner – 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor 
- regioner – 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län, 
dock högst 110 000 kronor. 

-  
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år. 
 
Förändringarna i förslaget gäller den rörliga delen av avgiften som höjts från 1 
krona/invånare till 1,50 kronor och taket på den sammantagna avgiften från 
125 000 kronor till 160 000 kronor. Vidare föreslås en årlig justering i enlighet 
med konsumentprisindex fr o m år 2022. 
 
För Hallstahammars kommuns del innebär förslaget en ökning med 8 000 
kronor av medlemsavgiften för 2021. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 6 april 2020 § 70 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 18 () 
 

  
 
 
Forts KS § 72 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att Hallstahammars kommun ska uttala att man 
inte kan gå med på en höjning av medlemsavgiften men att man stödjer för-
slaget om en årlig justering i enlighet med konsumentprisindex fr o m år 2022. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att Hallstahammars kommun ska avsluta sitt med-
lemskap i Intresseföreningen Bergslaget. 
 
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 uttala att Hallstahammars kommun inte kan gå med på en höjning av med-
lemsavgiften men att man stödjer förslaget om en årlig justering i enlighet med 
konsumentprisindex fr o m år 2022. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Intresseföreningen Bergslaget 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 19 () 
 

  
 
 
KS § 73 
 
Skype för förtroendevalda - finansiering härför    Dnr 147/20 
 
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset har kommunstyrelsens arbets-
utskott och gruppledarna i kommunfullmäktige enats om vissa rekommenda-
tioner som ska vidtas vid nämndernas sammanträden, fysiska möten och konfe-
renser etc. Rekommendationerna följer Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner som bland annat innebär att människor inom riskgrupper (människor 
med symtom, personer över 70, personer mer fler underliggande sjukdomar) 
ska undvika sociala kontakter. 
 
Det politiska arbetet för våra förtroendevalda fortsätter i oförändrad nämnd-
organisation.  
 
För att underlätta det politiska arbetet föreslås att ledamöterna i arbetsutskotten 
och gruppledarna för de politiska partierna i fullmäktige får full behörighet till 
skype, vilket innebär att dessa kan bjuda in till skypemöten där deltagare också 
ges möjlighet att ringa in till mötet. Övriga förtroendevalda kommer att ha 
möjlighet att ansluta till dessa möten via skype webklient eller via skypeklient. 
Full behörighet till skype kostar 48,10 konor för licens och med möjligheten att 
ringa in till skypemötet 35 kronor, totalt 83,10 kronor/månad/användare. Om 
övriga förtroendevalda använder skypeklient är kostnaden 17,50 kronor/månad/ 
användare. Används skype webklient är kostnaden 0 kronor/användare.  
 
Licenskostnader för full behörighet för ledamöter i arbetsutskotten och 
gruppledare i fullmäktige uppgår till totalt 2 160 kronor/månad (18 ledamöter 
och 8 gruppledare). Kostnaderna föreslås belasta anslaget för sammanträde där 
även förtroendevaldas kostnader för Netpublicator bokförs. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 71. 
 
Kommunstyrelen beslutar 
 
att ledamöterna i styrelsens och nämndernas arbetsutskott samt gruppledarna 
för de politiska partierna i fullmäktige ska ha full behörighet till skype och att 
övriga förtroendevalda ska ansluta via skype webklient, samt  
 
att kostnaden härför om totalt 2 160 kronor/månad ianspråktas från kontot för 
sammanträde. 
 
 
_________ 
Exp till: Nämndkansliet 
 Ekonomi- och finans 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 20 () 
 

  
 
 
KS § 74 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 144/20 

 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 1 april 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 72. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 21 () 
 

  
 
 
KS § 75 
 
Kallelse till årsmöte med Leader Mälardalen – instruktion till ombudet    
Dnr 37/20 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
Leader Mälardalen har den 1 april 2020 inkommit med kallelse till årsmöte den 
27 april klockan 18.00. Mötet kommer att äga rum digitalt via länk.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m årsmöte 2020 fram till års-
möte 2021 utsett Rolf Hahre (S) med Catarina Pettersson (S) som ersättare. 
Vidare har fullmäktige beslutat som ledamot i styrelsen tillika LAG utse Anna 
Gunstad Bäckman (C). 
 
Revisorn har i skrivelse den 31 mars 2020  meddelat att man granskat årsre-
dovisningen samt utfört revision av styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 
2019. Revisorn tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt vid sammanträdet 
den 6 april 2020 överlämnades ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Catarina Petterssons (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balans-
räkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskaps-
året.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande    
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Leader Mälardalen rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,  
 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
 
Härefter återinträder Anna Gunstad Bäckman (C). 
 
 
_________ 
Exp till: Rolf Hahre (2 ex) 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 22 () 
 

  
 
 
KS § 76 
 
Kallelse till årsstämma med Fibra AB – instruktion till ombudet 
Dnr 122/20 
 
Fibra AB har den 18 mars 2020 tillsammans med årsredovisning 2019 inkom-
mit med kallelse till årsstämma Per Capsulam den 17 april 2020, klockan 15.00.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2020 
fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Eric Tranehag (L) med Thure 
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat 
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot 
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 74. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Fibra AB rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
 att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
 för räkenskapsåret,  
 
 att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2020 fastställs i enlighet med 
 framlagt förslag, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot i bolagets 
styrelse med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2020 t o m ordinarie årsstämma 2021. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Eric Tranehag (2 ex) 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 23 () 
 

  
 
 
KS § 77 
 
Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening – 
instruktion till ombudet   Dnr 131/20 
 
Kommuninvest ekonomisk förening har den 27 mars 2020 kommit in med 
kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening tors-
dagen den 16 april 2020 klockan 14.00. Stämman kommer att hållas över inter-
net i ett digitalt mötesformat. Om någon önskar närvara fysiskt är det möjligt på 
Clarion Post Hotell, Drottninggatan 10, Göteborg.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud vid föreningsstämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2020 fram till 
ordinarie föreningsstämma 2021 utsett Anna Gunstad Bäckman (C) med 
Catarina Pettersson (S) som ersättare. (KF § 24/20). 
 
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 april 2020 § 74. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda ombudet att vid föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening rösta för  
 

att förslag till stadgar fastställs,  
 
att förslag till ägardirektiv fastställs,  
 
att plan för kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning fast-
ställs,  
 
att resultat- och balansräkningen för 2019 för föreningen och koncernen 
fastställs, 
 
att förslag till vinstdisposition i föreningen fastställs, 

 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvars-

frihet för räkenskapsåret,  
 
att förslag till arvoden fastställs, 
 
att förlag till arbetsordning i föreningen fastställs, 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 24 () 
 

 
 
 
Forts KS § 77 
 
 att medlemmarna ska delta med en årlig insats enlig presenterat förslag. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Anna Gunstad Bäckman (2 ex) 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 25 () 
 

  
 
 
KS § 78 
 
Kallelse till årsstämma med Samkom AB – instruktion till ombudet 
Dnr 122/20 
 
Samkom AB har den 18 mars 2020 tillsammans med årsredovisning 2019 
inkommit med kallelse till årsstämma den 17 april 2020, klockan 15.00 Per 
Capsulam.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2020 
fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Eric Tranehag (L) med Thure 
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat 
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot 
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balans-
räkningen fastställs, att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvalt-
ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet  för räkenskapsåret, att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2020 
fastställs i enlighet med framlagt förslag, samt föreslå Anders Johannesson (C) 
som ledamot i bolagets styrelse med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från 
ordinarie årsstämma 2020 t o m ordinarie årsstämma 2021. 
 
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande  
 
att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Samkom AB rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
 att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
 för räkenskapsåret,  
 
 att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2020 fastställs i enlighet med 
 framlagt förslag, samt 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 26 () 
 

 
 
 
Forts KS § 78 
 
att anmoda ombudet att föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot i bolagets 
styrelse med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2020 t o m ordinarie årsstämma 2021. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Eric Tranehag (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-04-14 27 () 
 

  
 
KS § 79 
 
Riktlinjer för anstånd att betala avgifter för näringsidkare    Dnr 40/20 
 
Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Hallstahammar 
drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och 
oron är stor vad det kommer att leda till. Sveriges regering har presenterat 
stödåtgärder riktade till näringslivet. Men även Hallstahammars kommun har 
sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta. Många 
av de verksamheter som drabbas är små och har svårt att klara likviditeten. 
Även de stora verksamheterna som sysselsätter stor mängd personal är drabba-
de. Många har redan varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli be-
tydligt värre.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut med stöd av kommunstyrelsens 
delegation punkt 1.1 att delegera till tekniska chefen och bygg- och miljöchefen 
inom sitt område rätten att bevilja anstånd, för näringsidkare, för inbetalning av 
avgifter till kommunen i totalt i tre månader på grund av negativ påverkan 
orsakat av Covid-19, att ekonomichefen och kommunchefen inträder i samtliga 
ärenden som delegerats vid delegats frånvaro eller jäv, samt delegerat till 
arbetsutskott att besluta om möjlighet med ytterligar tre månaders förlängning, 
totalt sex månader på grund av negativ påverkan orsakat av Covid-19. 
 
Förslag till interna riktlinjer inför beslut avseende möjlighet att på begäran 
senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel avgifter för vatten- 
och avlopp, hyror, tillsyn och tillstånd och kommunala markupplåtelser har 
tagits fram. Företag måste aktivt begära stödåtgärderna. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att riktlinjerna ska antas. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att följande lydelse ska utgå ur riktlinjerna ”Före-
tagen kan endast åberopa antingen statens stödåtgärder eller kommunens 
stödåtgärder.”  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 
till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) 
ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att anta riktlinjer avseende stöd till näringslivet i Hallstahammars kommun, 
enlig en till ärendet hörande bilaga. 
_________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Ekonomi- och finans 
 Samtliga delegater 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 80 
 
Samråd gällande solelspark på fastigheten Eriksberg i Hallstahammars 
kommun    Dnr 143/20 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har till Hallstahammars kommun översänt 
anmälan om samråd för solelspark på fastigheten Eriksberg XX i Hallstaham-
mars kommun för samråd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen. Yttrande 
ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 22 april 2020. 
 
El av Sol Nordic AB har till Länsstyrelsen i Västmanlands län inkommit med 
en anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken och 2 kapitlet 10 § 
kulturmiljölagen. El av Sol Nordic AB har planer på att etablera en solelspark 
på fastigheten Eriksberg XX i Hallstahammars kommun. Ytan som man är 
intresserad av uppgår till mellan 15–20 hektar och ligger i anslutning till Kol-
bäcksån med närhet till E18 mellan Lyckhem och Eriksberg. På ytan vill man 
uppföra fasta solelspaneler med en höjd av 1,6 meter och en högsta punkt på 4 
meter. I området planerar man att ha ett internnät på 800 volt och området ska 
inhägnas. 
 
Tekniska förvaltningen påtalar i skrivelse den 5 april 2022 bland annat att det 
finns VA-ledningar inom fastigheten Eriksberg XX och att förvaltningen behö-
ver access till området för att kunna utföra framtida underhåll och reparationer. 
Tekniska nämndens ordförande har den 6 april 2020 beslutat att överlämna för-
valtningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen framför i skrivelse den 6 april 2020 synpunkter 
på bland annat att det kan finnas krav på strandskyddsdispens, tillstånd inom 
vattenskyddsområde och anmälan att ta jordbruksmark ur produktion, samt 
skyldigheten att ansöka om bygglov i det fall någon anmälnings- eller bygg-
lovspliktig anläggning eller byggnad ska uppföras. Bygg- och miljönämndens 
ordförande har den 8 april 2020 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse 
som sitt yttrande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse 8 april 2020 bland annat inom 
det aktuella exploateringsområdet finns det inga kända fornlämningar. Däremot 
finns flera registrerade fornlämningar i nära anslutning till området vilket inne-
bär att det kan finnas icke kända fornlämningar under mark på det aktuella 
exploateringsområdet. Om fornlämningar skulle påträffas i samband med 
exploatering ska arbetet omedelbart avbrytas och anmälas till länsstyrelsen. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande har den 8 april 2020 beslutat att över-
lämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 80 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att tekniska nämndens, bygg- och miljönämndens 
och kultur- och fritisnämndens yttranden ska utgöra kommunstyrelsens 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande överlämna tekniska nämndens, bygg- och miljönämndens 
och kultur- och fritisnämndens yttranden gällande solelspark på fastigheten 
Eriksberg i Hallstahammars kommun.  
 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Tekniska nämndens 
 Bygg- och miljönämnden 
 Kultur- och fritisnämndens 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 81  
 
Underlätta för företagen i samband med spridningen av coronaviruset    
Dnr 124/20 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sammanträdet ärende om att kommunstyrelsen 
ska tillse att respektive nämnd/förvaltning tar nödvändiga beslut för att åstad-
komma lättnader för företag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet gällande synliggörande av inkomna synpunker ska behandlas vid ett 
senare tillfälle.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 82 
 
Nedbrytning av organiska föroreningar på Kv. Växthuset – starttillstånd 
härför   Dnr 151/20 
 
Arbete har påbörjats med att ta fram en detaljplan för Kv. Växthuset i Hallsta-
hammar. Detaljplanens syfte är att bygga bostäder inom planområdet. I plan-
processen utförs olika utredningar för att bedöma markens lämplighet för det 
avsedda ändamålet.  
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 23 mars 2020 att det har utförts 
en översiktlig miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Hallsta-
hammars-Nibble XX i Hallstahammars kommun. Detta för att bedöma förore-
ningssituationen i jord, sediment och grundvatten för att avgöra om det före-
kommer några föroreningar inom området som kan innebära en oacceptabel 
risk för miljön eller för människors hälsa vid planerad markanvändning för 
bostäder. 
 
På kv. Växthuset har organiska föroreningar (alifater) påträffats inom i stort sett 
hela undersökningsområdet i halter över KM (känslig markanvändning). Det 
finns två möjligheter att sanera marken, schaktsanering där jorden byts ut mot 
ren jord eller In Situ behandling där marken saneras på plats. Förvaltningen 
föreslår en In Situ behandling eftersom denna behandling är mest kostnads-
effektiv. Innan detta görs på hela ytan så behöver ett försök göras först för att 
konstatera om det är möjligt att bryta ned föroreningen på detta sätt. Nedbryt-
ning av organiska föroreningar förordas där det är möjligt av Naturvårdsverket. 
Alternativet där föroreningen schaktas bort innebär att den förorenade jorden 
läggs på deponi. 
 
En bedömning har gjorts av vad det skulle kosta att sanera föroreningen genom 
att schakta bort jorden och återföra ren jord till området. Kostnaden för detta 
ligger i storleksordningen 3 – 7 mkr. I denna summa finns inte jordmassor med 
för att fylla upp marken med nya jordmassor i stället för de jordmassor som 
grävts bort. Transporter till deponi ingår inte heller. Det är troligt att det vid en 
noggrannare avgränsning av föroreningarna går att komma ned i kostnad men 
en schaktsanering innebär ändå en betydande kostnad. Det finns ingen garanti 
för att en In Situ behandling kommer att lyckas men den höga kostnaden för 
schaktsanering gör att det är värt att prova metoden. Avslutningsvis föreslås att 
starttillstånd ges för att ianspråkta 64 000 kronor ur investeringsbudgeten för 
kv. Växthuset för att genomföra försök med biologisk nedbrytning av förore-
ningar på fastigheten Hallstahammars-NibbleXX. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 82 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att startillstånd ges för att ianspråkta 64 000 
kronor från investeringsbudetgeten för kv Växthuset för att genomföra försök 
med biologisk nedbrytning av föroreningar på fastigheten Hallstahammars-
Nibble XX. 
 
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att bevilja starttillstånd för att ianspråkta 64 000 kronor från investeringsbud-
geten för kv Växthuset för att genomföra försök med biologisk nedbrytning av 
föroreningar på fastigheten Hallstahammars-NibbleXX. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Ekonomi- och finansenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 83 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-06 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-06 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2020-04-06 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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