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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-16 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, kommunsyrelsens sammanträdesru, klockan, 08.30 -12.15  
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

   
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf,   
 Jenny Hödefors (S)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Sigurd Synnergård (L)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Hans Strandlund (M)   
 Håkan Freijd (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Sigrid Moser Nyman (SD)  
   
 Ersättarna: Ingvor Regnemer (S), Marijo Edlund (S), Kenth Erngren (V), 

Reinder Nispeling (L), Eleonor Zeidlitz (MP), Erik Mark (SD), Carylon Karls-
son (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, 
övriga se § 1 
 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jenny Hödefors (S) och Hans Strandlund (M) 

  
 Kommunhuset den 19 januari 2023 klockan 09.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 1 - 12 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

    
 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Jenny Hödefors (S)   Hans Strandlund (M) 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 1 - 12 
  

Sammanträdesdatum 2023-01-16 
  

Anslaget uppsättes 2023-01-19 Anslaget nedtages 2023-02-10 

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

Carina Iwemyr 
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KS 1 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer  
 
§ 2–  Samordnare Anne Alamaa, utveckling- och admin chef Ulrika Jonsson 
§ 3 – Controller Marianne Ekman 
§ 4-7 – Teknisk chef Carina Elliott 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.25-11.45. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 2 
 
Information för förvaltningen m fl    Dnr  
 
Samordnaren informerar om effekter och kostnader i samband med Covid att 
Hallstahammars kommun klarade sig väl i jämförelse med omvärlden. Där hade 
kommunens medarbetare en stor del som gjorde ett fantastiskt arbete under hela 
pandemin. Vi ställde snabbt om inför nya förutsättningar och till nya arbetssätt, 
allt för att kunna bibehålla servicen och kvaliteten inom våra verksamheter. Det 
digitala verktyget Teams kom på plats i ett ganska tidigt skede och vi fick lära 
oss att ha möten digitalt. Flexibiliteten i organisationen underlättade arbetet 
under covidåren. Under 2020–2021 tillkom det kostnader för att hantera pan-
demivardagen, bland annat att köpa in skyddsutrustning och införandet av den 
digitala samarbetsplattformen för företag - Microsoft Teams. Kommunen gavs 
stora möjligheter att ansöka om olika statsbidrag för att dämpa de negativa 
ekonomiska effekterna. Totalt sett, på det ekonomiska utfallet, så täckte dessa 
statsbidrag med råge kommunens högre kostnader. Kostnaden för år 2020 upp-
gick till 22,1 Mkr och för är 12,9 Mkr, Statsbidragen för 2022 uppgick 37,87 
Mkr och för 2021 till 25,9-35,9 Mkr. Kommunens förskolor och grundskolor 
balanserade två samhällsuppdrag under pandemiåren; barns/elevers rätt till 
lärande och undervisning med åtgärder för att minska smittspridningen. Under 
pandemin kunde verksamheterna vara igång, men det krävdes mycket arbete för 
att ställa om till nya rådande rekommendationer. Några negativa effekter var att 
restriktionerna påverkade närvaron för barn, elever och personalen i verksam-
heterna. En positiv faktor var att kunna bedriva undervisning med fler elever 
via digitala lösningar trots den höga frånvaron.   
 
Pandemin påverkade arbetet för de allra flesta på socialförvaltningen (äldre-
omsorg + LSS). Ett mycket tydligt mönster var den ökade arbetsbelastningen 
som bland annat handlade om att skaffa skyddsutrustning, kohortvård (vård-
form för att minska smittspridningen) och andra skyddsåtgärder. Merarbetet 
ledde till ökad stress och sjukskrivningar, både bland chefer och medarbetare. 
Isoleringen på de särskilda boenden hade en negativ påverkan, både på brukar-
na och deras anhöriga, då den sociala interaktionen försvann på grund av be-
söksförbuden. Ordinarie verksamhetsplanering fick stå tillbaka och utveck-
lingsarbeten fick skjutas på framtiden. Några positiva effekter som kom med 
pandemin var att digitaliseringsarbetet påskyndades. 
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KS § 3 
 
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta Ridklubbs ekonomi per 
september 2022    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 året. 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. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 februari 2021 § 15 att 
Hallsta Ridklubb fortsättningsvis ska inkomma kvartalsvis med sin redovisning 
till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 8 november 2022 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi t o m september 2022. Kultur- och fritidsnämnden har den 
7 december 2022 § 97 beslutat att överlämna redovisningen till kommun-
styrelsen. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att redovisningen ska noteras som en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 4 
 
Starttillstånd för förstudie för investeringsprojektet ”Ny restaurang- och 
servicebyggnad Skantzö camping – hemställan till kommunstyrelsen     
Dnr 412/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 7 december 2022 § 96 beslutat att hemställa 
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 650 000 kronor från 
investeringsbudgeten 2023 för genomförande av förstudie för investerings-
projektet ”Ny restaurang- och servicebyggnad Skantzö camping”, samt att hem-
ställa hos tekniska nämnden om att de ska påbörja förstudien tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen och berörda aktörer. 
 
Enligt investeringsbudget i MoB år 2022-2024 är en ny restaurang- och ser-
vicebyggnad planerat år 2023-2024, totalt 37,7 miljoner kronor. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse i november 2022 bland annat 
att restaurang- och servicebyggnader vid Skantzö bad och camping är hårt 
nedslitna och myndighets- och lagkraven har förändrats de senaste 50 åren och 
idag ställs högre krav på restaurang- och personalutrymmen. Förvaltningen 
önskar finansiera en förstudie på 650 000 kronor som skall vara till grund för 
hur en ombyggnations skall genomföras och vilka möjligheter som ryms inom 
föreslagen budget. Förstudien skall påbörjas under januari 2023 och löpa 2 – 4 
månader. Förstudien skall innehålla, inventering med nuläge, förslag på om-
byggnation, projektledning, storköksuppritning och framtagande av kalkyl-
underlag. Förvaltningens bedömning är att ombyggnation av servicedel sker 
med egna medel och finansiering av restaurangdelen sker genom hyresintäkter. 
 
Ekonomichefen har meddelat att han inte har något att erinra. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämnden ska beviljas start-
tillstånd om 650 000 kronor, att förstudien ska utgå från att investeringskost-
naderna i huvudsak ska finansieras av i förstudien uppskattade intäkter, att 
investeringen av ny restaurang fullt ut ska täckas av hyresintäkter, att kostna-
derna för servicebyggnaden ska i huvudsak finansieras via intäkter från cam-
pingen, att tekniska nämnden ska påbörja förstudien tillsammans med kultur- 
och fritidsförvaltningen och berörda aktörer samt att en redovisning av pro-
jektet ska ske efter genomförandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd att ianspråkta högst 650 000 
kronor från investeringsbudgeten 2023 för genomförande av förstudie för in-
vesteringsprojektet ”Ny restaurang- och servicebyggnad Skantzö camping”,  
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Forts KS § 4 
 
att förstudien ska utgå från att investeringskostnaderna i huvudsak ska finansie-
ras av i förstudien uppskattade intäkter,  
 
att investeringen av ny restaurang fullt ut ska täckas av hyresintäkter, 
 
att kostnaderna för servicebyggnaden ska i huvudsak finansieras via intäkter 
från campingen,  
 
att hemställa hos tekniska nämnden att påbörja förstudien tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen och berörda aktörer, samt 
 
att en redovisning av förstudien ska ske innan startbesked för genomförandet 
varvid kostnaderna ska delredovisas mellan camping, restaurang och bad. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden¨ 
 Tekniska nämnden 
 Controller 
 Ekonomichefen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-01-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS §5 
 
Slutredovisning gällande anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan   
Dnr 274/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020 § 163 bland annat att bevilja 
tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta medel från investeringsbudge-
ten för anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan. Vidare beslutade man 
att tekniska nämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk 
redovisning av projektet efter genomförande.  
 
Tekniska förvaltningen har 11 november 2022 upprättat slutredovisning för 
projektet. Av slutredovisningen framgår att anläggandet av en ny lekplats på 
Vallaregatan genomfördes under 2020–2021. Anläggandet av lekplatsen var 
tänk att utföras i egen regi och av personal från gata/parkavdelningen. 
Dessvärre skulle arbetet utföras under en period då avdelningen var kort om 
folk varför projektet utfördes av ramavtalsentreprenör. Projektkostnaden slu-
tade på 2 333 000 kronor, vilket innebär att budgeten överskreds med 333 000 
kronor (cirka 17%).  
 
Tekniska nämnden har den 23 november 2022 § 135 beslutat att godkänna 
slutredovisning gällande anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att slutredovisning ska noteras som en an-
mälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att notera slutredovisning gällande anläggning av områdeslekplats på Vallare-
gatan som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KS § 6 
 
Tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på Nibbleområdet inklusive 
skolgård och inventarier   Dnr 94/22  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 101 om inriktningsbeslut för 
ny skola på Nibbleområdet. Genom beslutet uppdras även barn- och utbild-
ningsnämnden och tekniska nämnden att återkomma med en beräknad tidplan 
och budget för projektet inklusive skolgård och inventarier utifrån de nya förut-
sättningarna varvid resultatet presenteras under hösten 2022 och belastar årets 
resultat.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2022 att en presen-
tation av tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på Nibbleområdet inklu-
sive skolgård och inventarier kan se tidigast under kvartal 1 2023.  
 
Tekniska nämnden har den 23 november 2022 § 131 beslutat att informera 
kommunstyrelsen att tidsplan och kostnadsberäkning för ny skola på Nibbleom-
rådet inklusive skolgård och inventarier kan se tidigast under kvartal 1 2023. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att informationen ska noteras som en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande  
 
att notera informationen som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KS § 7 
 
Tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans och grundsär-
skolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av Nibbleskolan   
Dnr 94/22  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 101 om inriktningsbeslut för 
ny skola på Nibbleområdet. Genom beslutet uppdras även barn- och utbild-
ningsnämnden och tekniska nämnden att återkomma med en beräknad tidplan 
och budget för Fredhemsskolans och grundsärskolans verksamhetslokaler i och 
med nybyggnation av Nibbleskolan vilket belastar årets resultat. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 november 2022 att en presen-
tation av tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans och grundsär-
skolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av Nibbleskolan kan 
se tidigast under kvartal 1 2023.  
 
Tekniska nämnden har den 23 november 2022 § 132 att informera kommun-
styrelsen om att tidsplan och kostnadsberäkning för Fredhemsskolans och 
grundsärskolans verksamhetslokaler i samband med nybyggnation av 
Nibbleskolan kan se tidigast under kvartal 1 2023.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att informationen ska noteras som en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande  
 
att notera informationen som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KS § 8 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 23 januari 2023 
Dnr  
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kommunstyrelsens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Kommunstyrelsens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
kommunstyrelsen den 17 oktober 2022 § 213. 
 
Med anledning av bland annat nytt presidie i kommunstyrelsen och  avslutad 
anställning/nyanställning behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyn-
digande ändras. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att nytt underskriftsbemyndigandet ska få lydelse 
i enlighet med upprättat förslag.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande  
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 oktober 2022 § 213 och med verkan  
fr o m den 23 januari 2023 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: Reglementspärmend 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KS § 9 
 
EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och in-
fångning av koldioxid (CRCF) - för yttranden     Dnr 409/22 
 
Miljödepartementet har översänt EU-kommissionens förslag om certifierings-
ramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF) till bland annat 
Hallstahammars kommun för yttrande  
 
Med anledning av att remissen är på engelska och det inte kan förväntas att fri-
tidspolitiker ska ha kunskap om det engelska fackspråk som används i remissen 
avser Hallstahammars kommun att avstå från att yttra sig. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska avstå från att yttra sig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att avstå från att lämna yttrande över EU-kommissionens förslag om certifie-
ringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Miljödepartementet 
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KS § 10 
 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 2026   Dnr  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 – 31 oktober 2026 utse: 
 
Ledamöter       Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Reijo Tarkka (V) 
Jenny Hödefors (S)   Sigurd Synnergård (L) 
Hans Strandlund (M)   Håkan Freijd (M) 
 
 
Ordförande  Catarina Pettersson (S) 
Vice ordförande  Jenny Hödefors (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Arbetsutskottet (sekr) 
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KS § 11 
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2023    Dnr  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2023 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
Rolf Korsbäck (S) 
 
 
Revisor    Ersättare 
 
Per Hedfors (M)  Bo Hedman (S)  
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Stiftelsen Trångfors smedja 
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KS § 12 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-16 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-01-16 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 

 


