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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-02-08 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 29 
 Hanane Haddad (L)   

 Kjell Ivemyr (S)  

 Ingvor Regnemer (S)   

 Sigge Synnergård (L)  

 Tony Frunk (S)  

 Hans Strandlund (M)  

 Jenny Landernäs (M)  

 Tommy Emterby (KD)  

 Reijo Tarkka (V)  

 Claes Gustavsson (SD)  

 Rolf Hahre (S) § 29  

   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), ej § 29, Marijo Edlund (S) , Lennart Ahlström (S), Reinder 

Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson M), Kenth Erngren (V) ej § 21, 

Annica Lindholm (V), Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef 

Carin Becker Åström, övriga se § 15 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M)            

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 11februari 2021 klockan 15.00 

  

Underskrifter  Paragrafer 15-29 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Catarina Pettersson (S) ej §                         Kjell Ivemyr §   
  

 
 

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

 Tony Frunk (S)    Hans Strandlund (M) 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen 15 - 29 
  

Sammanträdesdatum 2021-02-08 
  

Anslaget uppsättes 2021-02-11 Anslaget nedtages 2021-03-05 

  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 15 

 

Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 

 

Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 

 

§ 16 – Energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus Palmblad, miljöstrateg 

Thomas Norrman, kommunchef Carin Becker-Åström,  

§ 19 – Skolchef Anna Landehag, områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström 

§ 21 – Teknisk chef Carina Elliot 

§ 22 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal, teknisk chef Carina Elliot 

§ 24, 25 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 

§ 26– Utvecklingschef Magnus Gustafsson 

§ 27 Kommunchef Carin Becker-Åström 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.10-14.00. 

 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 16 

 

Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 56/21 

 

Energi- och klimatrådgivaren och miljöstrategen informera om arbetet med att 

ta fram en grönstrukturplan 

 

Kommunchefen informerar om följande 

• Arbetet med ett gemensamt VA-bolag  

• Framtagande av en attraktionsstrategi 

• Coronaläget  

 

Ordföranden informerar att personalutskottet tillsammans med arbetsutskottet 

inlett rekrytering av kommunchef. 
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KS § 17 

 

Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 56/21 

 

Catarina Pettersson (S)  informerar från senaste mötet med Regionens 

Strategiska Regionala beredningen och Västmanlands kommuner. 
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KS 18 

 

Licensavtal gällande Stim för musikanvändning samt finansiering härför  

Dnr 325/20 

 

Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på normalavtals-

förhandlingen mellan SKR och Stim saknat licensavtal med Stim. SKR har 

tidigare rekommenderat kommuner att avvakta med avtalstecknande tills för-

handlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKR och Stim 

gick mycket långsamt erbjöd Stim under 2019 Hallstahammars kommun en 

möjlighet att teckna nytt ramavtal (licensavtal) med Stim som omfattade den 

kommunala musikanvändningen. Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 var 

då 261 533 kronor och för 2019, 90 688 kronor som ska fördelas på alla 

berörda nämnder. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 § 125 att godkänna licensavtal 

gällande Stim för musikanvändning och att respektive nämnd betalar för sina 

respektive verksamheters kostnader enligt avtalet.  

 

Efter kommunstyrelsens beslut bedömde Stim, då förhandlingen med SKR be-

fann sig i ett slutskede, att inte fakturera enligt det av kommunstyrelsen beslu-

tade avtalet då avgiften skulle komma att behöva justeras.  

 

Stim har nu inkommit med förslag till nytt avtal vilket innebär en lägre kostnad 

för kommunen. För åren 2016-2019 uppgår kostnaden till 216 170 kronor som 

ska fördelas på respektive nämnd att betala för sina respektive verksamheters 

kostnader enligt avtalet.  

 

Samtliga berörda nämnder har för sin del beslutat att godkänna avtalet och att 

kostnaderna som åligger nämnden kommer att hanteras av nämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 11. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att godkänna Licensavtal gällande STIM för musikanvändning och att respek-

tive nämnd betalar för sina respektive verksamheters kostnader enligt avtalet. 

 

 
________ 

Exp till: Stim 

 Ekonomi- och finansenheten 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 19 

 

Redovisning av betygsutfall hösten 2020 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Dnr 268/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2005 att betygsutfallen ska redovisas för kommun-

styrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har därefter vid olika 

tillfällen beslutat att redovisningen ska kompletteras med en redovisning av 

resultaten i svenska, engelska och matematik, med hur många elever som 

kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör årskurs 2, de 

som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått grundläggande 

behörighet enlig Skolverket. Med anledning av den nya gymnasiereformen 

redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen. 

 

Höstterminen 2016 var 46 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 55 

% och Tunboskolan 72 %). I årskurs 8 var 59 % godkända i alla ämnen (Lind-

boskolan 55 % och Tunboskolan 72 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i engel-

ska (Parkskolan 72 % och Tunboskolan 82 %), matematik 72 %, (Parkskolan 

68 % och Tunboskolan 87 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och Tunbo-

skolan 89 %). I svenska som andra språk var 32 % godkända på Parkskolan.  

 

Höstterminen 2017 var 56 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 50 

% och Tunboskolan 78 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen (Park-

skolan 62 % och Tunboskolan 71 %). I årskurs 9 var 87 % godkända i engelska 

(Parkskolan 84 % och Tunboskolan 97 %), matematik 85 % (Parkskolan 83 % 

och Tunboskolan 94 %), svenska 98 % (Parkskolan 83 % och Tunboskolan 100 

%). I svenska som andra språk var 53 % godkända på Parkskolan. I årskurs 8 

var 81 % godkända i engelska (Parkskolan 79 % och Tunboskolan 85 %), 

matematik 81 % (Parkskolan 80 % och Tunboskolan 83 %), svenska 87 % 

(Parkskolan 90 % och Tunboskolan 79 %). I svenska som andra språk var 76 % 

godkända på Parkskolan och 50 % på Tunboskolan. 

 

Höstterminen 2018 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 69 

% och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 72 % godkända i alla ämnen (Park-

skolan 65 % och Tunboskolan 73 %). I årskurs 9 var 85,2 % godkända i 

engelska (Parkskolan 86,1 % och Tunboskolan 82,5 %), matematik 79,6 %, 

(Parkskolan 81,1 % och Tunboskolan 75 %), svenska 94,1 % (Parkskolan 95,8 

% och Tunboskolan 89,7 %), svenska som andra språk 74,1 % (Parkskolan 73,1 

och Tunboskolan 100 %). Av redovisningen framgår även resultat för gymna-

sieskolor 2018. 
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Forts KS § 19 

 

Höstterminen 2019 var 63,6 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 

52,9 % och Tunboskolan72,4 %). I årskurs 8 var 72 % godkända i alla ämnen 

(Parkskolan 52,9% och Tunboskolan 72,4 %). I årskurs 9 var 86 % godkända i 

engelska (Parkskolan 84 % och Tunboskolan 91 %), matematik 80,4 %, (Park-

skolan 80,2 % och Tunboskolan 81 %), svenska 88,4 % (Parkskolan 88,8 % 

och Tunboskolan 87,7 %), svenska som andra språk 50 % (Parkskolan 47,8 % 

och Tunboskolan 100 %).  

 

Höstterminen 2020 var 54,4 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 

50,4 % och Tunboskolan 66,7 %). I årskurs 8 var 67,7 % godkända i alla ämnen 

(Parkskolan 64 % och Tunboskolan 75 %). I årskurs 9 var 86 % godkända i 

engelska (Parkskolan 85 % och Tunboskolan 80 %), matematik 85,5 %, (Park-

skolan 86,6 % och Tunboskolan 85 %), svenska 91,5 % (Parkskolan 89,4 % 

och Tunboskolan 97,3  %), svenska som andra språk 75 % (Parkskolan 76,2% 

och Tunboskolan 0 %).  

 

Av redovisningen framgår även andel behöriga till gymnasieskolans 

yrkesprogram. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 12. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

kommunstyrelsen ska få en uppföljning av de åtgärder som redovisats vid 

sammanträdet innan vårterminen är slut. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyreslen med bifall 

till dels arbetsutskottets förslag dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan, samt  

 

att kommunstyrelsen ska få en uppföljning och utfall av de åtgärder som 

redovisats vid sammanträdet innan vårterminen är slut. 

 

 

 
________ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 20 

 

Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten av 

plast och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m  

Dnr 356/19 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns en bred samsyn om att 

Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. Hoten mot våra sjöar, 

dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning och bidrar till spridning 

av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur och påverkar det 

naturliga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna kan ersättas med 

varor som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas med andra mer 

miljövänliga material.   

 

Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 

-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i 

plast vid kommunens egna verksamheter 

-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast 

och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar.” 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att 

socialnämnden för denna målperiod har antagit målet; ”Socialnämnden ska 

minska sin miljöpåverkan”. Utifrån denna målsättning har socialförvaltningen 

tagit fram ett särskilt övergripande mål för kommande år gällande miljöpåver-

kan; ”Alla områden och verksamheter/enheter ska årligen minska sin miljö-

påverkan genom att minska sin bilanvändning och användandet av engångsar-

tiklar/produkter”. Dessa initiativ ligger helt i linje med motionärens intentioner. 

Socialförvaltningen anför vidare att en dialog med föreningslivet och näringsli-

vet drivs mest effektfullt från en kommungemensam och samlad position för 

störst genomslag. Socialförvaltningen bör deltaga i ett sådant arbete i någon 

form, t ex genom informationsspridning till nämndens brukarorganisationer etc.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 november 2020 

bland annat att förvaltningen är positiva till ett mer systematiskt och bredare 

arbete kring avfallsfrågor, återvinning och plasthantering i kommunen. För att 

kunna arbeta än mer aktivt utifrån handlingsplaner och tidsatta aktiviteter samt 

ta ytterligare kliv mot ett mer hållbart samhälle krävs dock såväl ekonomiska 

som personella resurser. Att rensa ut gifter i förskole- och skolmiljöer går 

naturligtvis fortare om extra medel finns avsatta för ändamålet, än om verk-

samheterna själva kontinuerligt utifrån befintlig budget ska byta ut plastsaker 

som inte lever upp till miljökraven. Förskolan och skolan arbetar redan idag 

mycket med miljöfrågor utifrån sina uppdrag och gör de förändringar man 

mäktar med utifrån de förutsättningar man har. Hallstahammars kommun deltar 

i exempelvis Glokala Sverige, för att stärka kunskap och engagemang för 

Agenda 2030, samt i olika typer av nätverk för hållbar utveckling. Det går 

naturligtvis att göra mer utifrån ett samlat grepp i kommunen kring dessa  
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Forts KS § 20 

 

frågor. Barn- och utbildningsförvaltningen vill dock återigen påpeka att större 

satsningar i form av exempelvis projekt måste finansieras genom utökad bud-

get, då merkostnaderna inte ryms i befintlig budgetram.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2020 bland 

annat att förvaltningen eftersträvar i stor utsträckning att använda så lite plast- 

och engångsartiklar som möjligt. Exempelvis beställer förvaltningen till egna 

arrangemang bara miljövänliga engångsartiklar som bestick av miljöklassad 

bambu m m. Man kommer under 2020 att ta initiativ att föra dialog med före-

ningslivet i samarbete med RFSISU om att få ner användandet i föreningslivet 

av plast och engångsartiklar. Detta arbete sker via föreningsträffar och utskick 

till föreningslivet.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2020 bland att det inom 

förvaltningen endast används en mindre mängd plast och engångsartiklar. An-

vändningen består främst av vatten- och avloppsledningar och visst byggmate-

rial. Tidigare användes även plastsäckar, papperskorgspåsar samt sanitetspåsar 

inom städverksamheten men detta är nu utbytt till påsar som består till 90 % av 

sockerrör. Plast används endast i de fall som det har bedömts vara den bästa 

lösningen ur tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Den plast som 

har använts samlas efter användningen in och återanvänds eller återvinns enligt 

gällande lagstiftning. Förvaltningens bedömer att förvaltningens användande av 

plast genomförs på ett sätt som ligger i linje med Miljöpartiet de grönas motion.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2020 bland annat 

att plast inte är ett dåligt alternativ överallt, men dagens förbrukning och bete-

ende medför hög miljöbelastning som får allvarliga konsekvenser. Behov finns 

således av omställning i användning av plast. Bygg- och miljönämnden har som 

verksamhet förbrukning av kontorsmaterial och smärre volymer engångsartik-

lar. Speciellt material som skyddsutrustning och provtagningsmaterial före-

kommer då det kan krävas vid vissa kontroller. För kontorsmaterial och en-

gångsartiklar kan nämndens behov synkroniseras med övrig kontrosverksamhet 

i kommunen. Skyddsutrustning kräver särskild analys då alternativ ska väljas ur 

hygieniskt perspektiv. Provtagningsmaterial såsom t ex provflaskor är beroende 

av laboratoriernas specifikationer och krav. 

 

För att gå vidare skulle man kunna göra enligt nedan:  

• Varje verksamhet bör inventera förekomst och behov av plastprodukter.  

• Vid upphandling bör alternativ till plast efterfrågas eller välja produkter 

som håller länge, kan återanvändas eller helt återvinnas.  

• Återanvändning bör i möjligaste mån vara ett alternativ och underlättas 

där det är möjligt. 

• Återvinning ska vara enkelt genom väl utbyggd sopsortering. 
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Forts KS § 20 

 

Samtliga nämnder har för sin del beslutat att motionen ska anses vara besvarad 

med hänvisning till sin förvaltnings skrivelse.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 13. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen om att minska förekomsten av plast och engångsartiklar vid 

kommunens egna verksamheter m m ska anses vara besvarad med hänvisning 

till vad som anförs av nämnderna ovan. 
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KS § 21 

 

VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 2021   Dnr 48/21 

 

Tekniska nämnden föreslår den 27 januari 2021 § 27 att fullmäktige ska anta ny 

VA-taxa fr o m den 1 mars 2021. Vidare fick ordförande i uppdrag att besluta 

om redovisning till kommunstyrelsen av konsekvenserna om anslutningsav-

giften höjs i två steg under 2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvm för 

tomtyteavgiften. 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 

153. Beslutet innebar att endast brukningsavgifterna skulle höjas med 2,4 % 

inklusive KPI på 0,4 % till 2021 medan anläggningskostnaderna skulle vara 

detsamma som år 2020. I samband med antagandet framfördes att tekniska 

nämnden avsåg att återkomma senare med ett förslag till höjning av anlägg-

ningskostnaderna. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga 

avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte 

oftare än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräk-

ning beslutas av kommunfullmäktige.  

 

Vidare har kommunstyrelse den 16 november 2020 § 229 beslutat att tekniska 

nämnden till kommunstyrelsen ska inkomma med en redovisning av 

konsekvenserna om anslutningsavgiften höjs i två steg under 2021 och 2022 

och om tak sätts till 1 000 kvm för tomtyteavgiften. Tekniska nämnden har 

sedan den 25 november 2020 § 136 bland annat beslutat att redovisningen av 

konsekvenserna för kommunstyrelsen ska ske efter årsskiftet. 

 

Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa att gälla 

från och med 1 mars 2021. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgif-

terna på 10 % för både typhus A och typhus B. För typhus A (normalvilla) in-

nebär detta en höjning från 187 454 kronor inklusive moms till 206 199 kronor 

inklusive moms. För typhus B (flerbostadshus) innebär detta en höjning från 

537 646 kronor inklusive moms till 591 411 kronor inklusive moms. Förslaget 

gör att verksamheten får en beräknad kostnadstäckning på 71,2 %. Konsekven-

sen blir likväl att kostnadstäckningen blir lägre än önskvärt och att anlägg-

ningskostnaderna delvis måste finansieras av brukningsavgifter. Vidare innebär 

det nya förslaget i princip att man erhåller full kostnadstäckning om man bort-

ser från Bergsprojektet, förutsatt att de överskjutande kapitalkostnaderna till 

följd av Bergsprojektet hanteras via höjda brukningsavgifter. I nuvarande för-

slag till VA-taxa föreslås att brukningsavgifterna fortsatt vara detsamma som i 

den VA-taxa som antogs av fullmäktige i december 2020. Nuvarande avgift per 

m3 levererat vatten är 23:72 kronor inklusive moms. I dagsläget är bedöm-

ningen att brukningsavgifterna framöver kommer behöva höjas med 2,8 % för 

att täcka de överskjutande kapitalkostnaderna. 
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Forts KS § 21 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 14. 

 

Tekniska nämnden beslutade den  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 27 januari 2021 att eftersom 

anslutningsavgift erläggs när anslutningen upprättats skulle det innebära att 

VA-anslutningarna i Berg skulle debiteras fastighetsägarna under 2022. En 

höjning av anläggningsavgiften i två steg under 2021 och 2022 skulle därför 

inte påverka deras kostnad för anslutningen. För att få en rimlig anläggningsav-

gift även för våra framtida tomtköpare har man valt att presentera ett annat för-

slag med en lägre höjning av anläggningsavgifter under 2021 och även aviserat 

en kommande höjning av brukningsavgifter för 2022. Vidare anför förvalt-

ningen att Hallstahammars kommun följer Svenskt Vatten basförslag för an-

läggningstaxa (P96). Den innehåller redan en begränsningsregel för hur tomt-

yteavgift tillämpas. Förvaltningen har inte för avsikt att hitta på egna regler som 

saknar lagligt stöd. Tekniska nämndens ordförande har den 1 februari 2021 

beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som svar på intentionen med 

återremissen.   

 

Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att upphäva sitt beslut den 16 december 2020 § 153 och från och med den 1 

mars 2021 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars kommun i enlighet med, 

en till ärendet tillhörande bilaga. 
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KS § 22 

 

Lokaliseringsalternativ för anläggning av gång- och cykelväg mellan Lyck-

hem och Näs, Hallstahammar – för yttrande till kommunstyrelsen    

Dnr  16/21 

 

Trafikverket har inkommit med underlag för val av lokliseringalternativ för an-

läggning av gång- och cykelväg mellan Lyckhem och Näs, Hallstahammar. 

Hallstahammars kommun har att fatta beslut om vilken av de föreslagna sträck-

ningarna som Hallstahammars kommun och Trafikverket förordar skall gälla 

för den planerade gc-vägen. Beslutet kommer sedan att ligga som grund för 

projektets fortsatta inriktning.  

 

Befintlig gc-väg från Kolbäck slutar vid Lyckhem. För att passera E18 behöver 

trafikanter antigen gå på vägbanan och samsas med biltrafiken eller utnyttja en 

grusad väg som ansluter till en koport under E18. Projektet har studerat tre 

olika alternativ vilka beskrivs närmare i Trafikverkets underlag. Förutom gc-

vägen ingår även tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser och en 

passage för gående i samtliga alternativ. I samtliga alternativ rivs befintlig 

tunnel under E18 som ingår i Strömsholmsleden.  

 

Tekniska förvaltningen kommenterar i skrivelse den 26 januari 2021 de olika 

alternativen. Det anförs att samtliga alternativ uppfyller kravet på en bra lös-

ning för en säker och framkomlig gång- och cykelväg. De tre alternativen har 

alla för- och nackdelar. En nackdel som är gemensam för samtliga alternativ är 

att tillgänglighetskraven för rullstol inte uppfylls beroende på rådande höjdför-

hållanden. Gemensamt för de tre alternativen är även att Strömsholmsleden på-

verkas då Trafikverket inte avser ersätta den befintliga ”koporten” under E18 i 

något alternativ.  

 

Tekniska nämnden har den 27 januari 2021 § 7 beslutat uttala följande 

”Samtliga alternativ uppfyller kravet på en bra lösning för en säker och fram-

komlig gång- och cykelväg men inget av alternativen medför en optimal lös-

ning då alla har sina för- och nackdelar. Då vilken lösning som anses vara den 

bästa är en subjektiv bedömning av upplevd trygghet avstår tekniska nämnden 

likt tekniska förvaltningen från att bedöma den subjektivt upplevda 

tryggheten”. Vidare har man beslutat att i övrigt överlämna förvaltningens 

skrivelse den 26 januari 2021 till kommunstyrelsen som sitt yttrande.   

 

Samhällsbyggnadsenheten kommenterar i skrivelse den 26 januari 2021 de 

olika alternativen. Samtliga alternativ uppfyller kravet på en bra lösning för en 

säker och framkomlig gång- och cykelväg. De tre alternativen har alla för- och 

nackdelar. En nackdel som är gemensam för samtliga alternativ är att tillgäng-

lighetskraven för rullstol inte uppfylls beroende på rådande höjdförhållanden.  
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Forts KS § 22 

 

Gemensamt för de tre alternativen är även att Strömsholmsleden påverkas då 

Trafikverket inte avser ersätta den befintliga ”koporten” under E18 i något 

alternativ.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 1 februari 2021 § 12 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.  

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att alternativ 1 ska förorda, Vidare yrkar hon att 

kommunen ska uttala till Trafikverket att i den fortsatta processen arbeta vidare 

med trygghetsskapande åtgärder av särskilt tunneldelen som utformning, estetik 

och kamerabevakning  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att alternativ 1 ska förordas och att tunneln i 

utformas på ett tryggt och säkert sätt med belysning och genomsikt. Vidare 

yrkar hon att följande ska uttalas: Hallstahammars kommun önskar att en 

befintliga ”kotunneln” öster om trafikplatsen finns kvar som möjlig passage för 

att främja djurliv, friluftsliv och rekreation längs Srömsholms kanal även efter 

ombyggnationen av E18. Hallstahammars kommun förutsätter att trafikverket 

har en dialog med ”oskyddade trafikanter” under projekteringstiden som kan 

tänkas nyttja GC-vägen för att ge möjlighet till synpunkter. 

 

Claes Gustavsson (SD) och Tommy Emterby (KD) instämmer i Jenny 

Landernäs (M) yrkande. 

 

Reijo Tarkka (V) yrkar att alternativ 2 ska förordas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts ställer ordföranden först propositionen 

på bifall eller avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkka (V) 

och Catarina Petterssons (S) yrkande gällande vilket alternativ som ska 

förordas och finner att kommunstyrelsen beslutat med bifall till Catarina 

Petterssons (S) yrkande och avslag på dels Jenny Landernäs (M), dels Reijo 

Tarkkas (V) yrkande. Därefter ställer ordförande proposition på Catarina 

Petterssons (S) och Jenny Landernäs (M) övriga yrkanden och finner att 

kommunstyrelsen beslutat bifalla dessa. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således  

 

att alternativ 1 ska förordas och att tunneln i utformas med trygghetsskapande 

åtgärder, särskilt tunneldelen så som utformning, estetik och kamerabevakning, 

belysning och genomsikt, samt  
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Forts KS § 22 

 

att uttalas följande: 

• Hallstahammars kommun önskar att den befintliga ”kotunneln” öster 

om trafikplatsen finns kvar som möjlig passage för att främja djurliv, 

friluftsliv och rekreation längs Srömsholms kanal även efter 

ombyggnationen av E18.  

 

• Hallstahammars kommun förutsätter att Tafikverket har en dialog med 

”oskyddade trafikanter” under projekteringstiden som kan tänkas nyttja 

GC-vägen för att ge möjlighet till synpunkter. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Trafikverket 

 Tekniska nämnden 

 Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 23 

 

Namnsättning av ny gata i kv. Hackspetten samt kvartersnamn 

Dnr 296/20 

 
Samhällbyggnadsenheten har tagit fram förslag på ett kvartersnamn för området 

i detaljplanen som heter Kv. Hackspetten. De har också tagit fram ett förslag på 

namnsättning för den nya gatan i området. Förslaget är att kvarteret döps till kv. 

Hackspetten och den nya gatan föreslås heta Tjädervägen. 

 

Enligt gällande reglementen ska kultur- och fritidsnämnden beredas tillfälle att 

yttra sig över förslaget. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland 

annat att med hänsyn till att kvarteret och den nya gatan angränsar till den 

sammanhängande barrskogen norrut anser man att förslagen på namnsättning 

av såväl kvarteret som den nya gatan är väl genomtänkta. Förvaltningen stödjer 

därför ovanstående förslag att kvarteret ska döpas till Kv. Hackspetten och den 

nya gatan ska heta Tjädervägen. Kultur- och fritidsnämnden har den 27 januari 

2021 § 5 beslutat att förorda att namnet på kvarteret ska namnsättas till kv. 

Hackspetten och den nya gatan inom området ska heta Tjädervägen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 16. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kvartersnamnet för området i detaljplanen som skall heta Hackspetten, samt 

 

att den nya gatan i området ska heta Tjädervägen. 

 

 
________ 

Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 

 Kultur- ochfritidsnämnden 
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KS § 24 

 

Bidrag för rivning och uppbyggnad av ny vattenränna - Stiftelsen Trång-

fors smedja   Dnr 51/21 

 

Stiftelsen Trångfors smedja har beslutat att hemställa hos stiftarna att de ska gå 

in med vardera 150 000 kronor under 3 år 2021-2023 för att riva och bygga upp 

en ny vattenränna. Länsstyrelsen bidrar med totalt 780 000 kronor. Alla stiftare 

utom Hallstahammars kommun har beslutat om att medfinansiera projektet. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland annat att 

stiftarna Kanthal, Ovako och Bulten går in med 150 000 kronor vardera fördelat 

med 50 000 kronor per projektår. Länsstyrelsen går in med 750 000 kronor för-

delat mellan projektår 1 och 2 samt också med ytterligare 30 000 kronor under 

2021 för att finansiera antikvarisk medverkan. Återstår gör beslutet från 

Hallstahammars kommun om 150 000 kronor fördelat på 50 000 kronor per år 

med start år 2021 för att projektet ska kunna genomföras. 

 

Sedan många år tillbaka arbetar ideella krafter med att guida, renovera och 

underhålla smedjan. Det finns ett stort värde i att kunna visa upp för besökarna 

en fullt fungerande historisk smedja. Idag bedrivs museiverksamheten i smed-

jan av Svedvi-Berg Hembygdsföreing. Trångfors smedja tillhör ett av besöks-

målen i Ekomuseum Bergslagen. Förvaltningen anser att det är viktigt att pro-

jektet kan genomföras men kultur- och fritidsnämnden har inte medel i ramen 

för budgetår 2021 att kunna medfinansiera projektet. Med anledning av detta 

föreslås att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 50 000 kronor för år 

2021 och ytterligare 100 000 kronor fördelas lika under år 2022 och 2023. 

Kultur- och fritidsnämnden har den 27 januari 2021 § 9 beslutat att hemställa 

hos kommunstyrelsen om 50 000 kronor under år 2021 och ytterligare 100 000 

kronor fördelat lika under år 2022 och 2023 för medfinansiering av Stiftelsen 

Trångfors smedjas projekt – Rivning och uppbyggnad av ny vattenränna. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 17. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att medfinansiera Stiftelsen Trångfors smedjas projekt – Rivning och 

uppbyggnad av ny vattenränna med 50 000 kronor per år under åren 2021-

2023, sammanlagt 150 000 kronor, och att kostnaden härför ianspråktas från 

projektmedel till kommunstyrelsens förfogande 

 

 
________ 

Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Controller 
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KS § 25 

 

Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2021-2023    Dnr 5/21 

 

Enligt 17 § Bibliotekslagen ska kommuner och regioner/landsting anta biblio-

teksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har upprättat förslag till bilioteksplan för tiden 2021-2023. 

Syftet med en biblioteksplan är att den ska ange inriktningen för hela 

kommunens biblioteksverksamhet.  

 

Under planperioden ska biblioteket verka för det demokratiska samhällets ut-

veckling, ägna oss särskilt åt de prioriterade grupperna, och följa kultur-och 

fritidsnämndens mål samt vara med och utveckla det regionala samarbetet 

Bibliotek i Västmanland. Följande inriktningsmål föreslås: Demokratiuppdra-

get, tillgänglighet, de nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska, samt barn- och unga. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2020 

bland annat att: Det finns ingenting att erinra mot de mål och prioriteringar som 

finns angivna i planen och inte heller mot de strategier som lyfts fram för att 

uppnå bibliotekslagens krav och uppsatta mål. Barn- och utbildningsförvalt-

ningen har dock några funderingar kring var vissa saker delges samt var och när 

en precisering av inriktningsmålen i stycke 4.4.1 sker. Barn- och utbildnings-

förvaltningen har den 29 september 2020 § 72 beslutat att överlämna förvalt-

ningens skrivelse som sitt yttrande. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 17 december 2020 § 129 att fullmäk-

tige ska fastställa planen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 18. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att det ska finnas skrivelser kring vikten av trygghet 

och ordning. Inriktningen för verksamheten på biblioteken skall därför vara att 

det råder trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets utrymmen och tyst-

nad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler. Det ska även framgå 

kopplingen mellan folkbibliotek och skolbibliotek med målsättningen att ha en 

gemensam plan, samt att målen i biblioteksplan ska fokusera på att bidra till 

ökad läsförståelse för främst barn, unga och språksvaga och hur antalet utlån till 

samma målgrupper kan ökas.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras och att det i åter-

remissen ska ge svar på hur planen till större del rikas mot att stimulera och 

söka upp grupper som i nuläget inte själva söker sig till biblioteket. Att föräld-

rar och barn i ett tidigt stadium erbjuds aktiviteter för att stimulera läslust och 

läsförståelse och att biblioteket mer aktivt i samverkan med andra verksamheter 

behöver nå och söka upp grupper och människor för att stimulera till läsning  
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Forts KS § 25 

 

och kulturupplevelser. Att målen i biblioteksplanen främjar läslust och läsför-

ståelse och ger ett extra stöd till språksvaga grupper. I återremissen ska även 

Jenny Landernäs (M) yrkanden beaktas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Catarina Petterssons (S) återremissyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslutar således 

 

att återremittera ärendet till kultur- fritidsnämnden varvid återremissen ska ge 

svar på/eller ge förtydliganden i planen enligt följande: 

 

• att planen till större del rikas mot att stimulera och söka upp grupper 

som i nuläget inte själva söker sig till biblioteket 
• hur föräldrar och barn i ett tidigt stadium erbjuds aktiviteter för att 

stimulera läslust och läsförståelse 
• hur biblioteket mer aktivt i samverkan med andra verksamheter når och 

söker upp grupper och människor för att stimulera till läsning och 

kulturupplevelser  
• beskrivning hur trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets ut-

rymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler 

kan nås  

• att målen i biblioteksplanen främjar läslust och läsförståelse och ger ett 

extra stöd till språksvaga grupper och hur antalet utlån till samma mål-

grupper kan ökas 

• att det finns en koppling mellan biblioteket och skolbibliotek med mål-

sättningen att ha en gemensam biblioteksplan 

 

 

 
________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 26 

 

Digitaliseringsstrategi för Hallstahammars kommun 2021-2023    Dnr 12/21 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2018 § 118 om att fastställa digitalise-

ringsstrategi 2018-2020 för Hallstahammars kommun. 

 

Digitaliseringsstrategin visar vilken väg kommunen ska gå när det gäller att ut-

veckla, införa, underhålla och driva digitala lösningar framåt i den kommunala 

verksamheten och organisationen. Strategin utgår från kommunens vision 

Hallstahammar 2025, där nyckelorden är enkelt och nära, nytänkande och krea-

tivt samt ansvar och engagemang. I Hallstahammar 2025 är hela kommunen 

uppkopplad och samhällets service är modern och anpassad efter varje individs 

behov. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av den tidigare framtagna 

digitaliseringsstrategin och bedömningen har gjorts att den fortfarande är högst 

aktuell i sina olika delar och fortsatt utgör ett bra stöd för digitaliseringen inom 

kommunen. Implementeringen av strategin pågår i olika förvaltningar och man 

har börjat se tydliga effekter av att den används som utgångspunkt även i mer 

verksamhetsnära styrdokument och verksamhetsutveckling. Därav är bedöm-

ningen att endast mindre ändringar bör göras i detta förslag till förlängning av 

strategin. De ändringar som gjorts är en del redaktionella ändringar, där vissa 

meningsbyggnader justerats och vissa avsnitt rent språkligt har förenklats och 

förtydligats. Vissa uppdateringar har gjorts främst utifrån nya nationella 

underlag och vägledningar som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har 

arbetat fram. En avstämning av strategins olika delar har även gjorts mot det 

som DIGG ser som viktiga utmaningar att adressera framöver för offentlig 

sektor och där ser vi att vi täcker in mycket av det som lyfts fram kopplat till 

kommuner. Under 2019-2020 har ett arbete pågått med framtagande av en 

kommunövergripande handlingsplan kopplat till strategin. I handlingsplanen 

finns bland annat ett antal bärande principer fastställda för att skapa en enhetlig 

inriktning och uppnå bästa möjliga effekt i arbetet med digitalisering.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2021 § 19. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

strategin tydligare tar fasta på den kultur- och beteendeförändring som måste 

ske för att digitaliseringsprocessen ska ta fart på allvar och att uppföljningen av 

förvaltningarnas digitaliseringsplaner också presenteras för kommunstyrelsen.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på Jenny Landersnäs (M) yrkanden om att 

strategin tydligare tar fasta på den kultur- och beteendeförändring för att 

digitaliseringsprocessen ska ta fart. 
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Forts KS § 26 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskotts förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande om att 

strategin tydligare tar fasta på den kultur- och beteendeförändring som måste 

ske. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till Jenny Landernäs (M) 

yrkande om att uppföljningen av förvaltningarnas digitaliseringsplaner också 

presenteras för kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa digitaliseringsstrategi för Hallstahammars kommun 2021-2023, 

enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att uppföljningen av förvaltningarnas digitaliseringsplaner presenteras för 

kommunstyrelsen. 

 

 

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

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

 
________ 

Exp till:  Reglementspärmen 

 Strategisk utveckling och palanering 

 Samtliga nämnder 

 Bitr kommunchef 
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KS § 27 

 

Kallelse till extra föreningsstämma med Västmanlans Tolkservice – 

instruktion till ombudet    Dnr 50/21 

 

Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 4 februari 2021 inkommit med 

kallelse till extra föreningsstämma den 19 februari 2021 klockan 08.30. Stäm-

man kommer att äga rum digitalt. Kommunfullmäktige har till ombud för tiden 

fr o m ordinarie föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 

2021 utsett Birgitta Westman (S) med Birgitta Hagström (S) som ersättare, (KF 

§ 14/20). 

 

Tolkservice anför ”En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en före-

ningsstämma om samtliga medlemmar är närvarande och är helt överens om 

förändringen. Om inte alla medlemmar är eniga eller närvarande måste man ha 

två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste 

också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den 

ska gå igenom. Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har 

förslaget fallit. Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor 

kan finnas i stadgarna. Det är inte nödvändigt att någon av stämmorna är en 

ordinarie föreningsstämma, om det inte är bestämt i stadgarna. Sala och Arboga 

kommuns utvalda ombud var inte med på stämman den 15 maj 2020. Vi hade 

närvarande styrelsemedlemmar på plats från dessa medlemmar, men de var inte 

utsedda att representera ägarmedlemmen på stämman och det var inget som 

klargjordes att de klev in som ersättare. Bolagsverket meddelade även att då det 

var länge sedan vi ändrade i stadgarna och inget finns angivet i stadgarna hur 

de ska regleras så måste vi ha två stämmobeslut på varandra. 2016 kom en ny 

lag för ekonomiska föreningar, så därefter kan det räcka med ett stämmobeslut. 

Men då stadgarna är antagna före 2016 behövs alltså två stämmobeslut på 

varandra. Utifrån detta behövs ett till beslut på en årsstämma för att ändringarna 

ska gå igenom.” 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2020 § 107 bland annat att anmoda 

ombudet att rösta för att förslag till nya stadgar ska antas. Ändringarna i stad-

garna var framförallt tillägg av 4§ och ändringar av 11§ punkt 13 och 14.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att stadgarna ska antas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att anmoda ombudet att vid extra föreningsstämma med Västmanlands Tolk-

service ekonomisk förening rösta för att förslag till stadgar antas.  
 

________ 

Exp till. Ombudet 
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KS § 28 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-08 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-08 

-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-02-01 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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() 
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KS § 29 

 

Extra bidrag till Strömsholm Kanal AB    Dnr 38/21 

 

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 

inträder Rolf Hahre (S). Kjell Ivemyr (S) övertar ledningen av sammanträdet. 

 

Hallstahammars kommun ger liksom övriga ”kanalkommuner” ett årligt bidrag 

till Strömsholms kanal AB om 650 000 kronor. Sedan något år tillbaka bidrar 

även Västerås med samma summa. Region Västmanland bidrar med 225 000 

kronor och Region Dalarna 75 000 kr för 2021. Kommunstyrelsen behandlar 

årligen bidraget om 650 000 kronor till Strömsholms Kanal AB. 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 29 januari 2021 att fullmäktige har vid två 

tidigare tillfällen beslutat om ytterligare bidrag till bolaget förutom det årliga 

driftbidraget. Från 2007 erhöll bolaget utökat driftbidrag med 68 000 kronor för 

att bolaget skulle kunna anställa egen personal för drift och underhåll. Fullmäk-

tige beslutade 2013 om ytterligare en utökning av bidraget med 375 000 kronor 

då bolaget anställde egen VD på heltid. Beslutet från 2013 baserades på att 

Hallstahammars kommun hade sedan 1985 bistått Strömsholms Kanal AB med 

diverse administration motsvarande 75% av en heltid till en kostnad av 375 000 

kronor per år.  När dåvarande ekonom/administratör avgick med pension 

beslutades att bidraget till bolaget skulle utökas med 375 000 kronor på 

helårsbasis. Motsvarande belopp minskades i kommunstyrelseförvaltningens 

personalbudget. Bolaget fick på så sätt möjlighet att anställa en VD på heltid 

som även ansvarar för den administration som Hallstahammars kommun bistått 

bolaget med. Det extra bidraget från 2013 var tidsbegränsat varför frågan om 

det extra bidraget behöver omprövas.  

 

Bidragen till Strömsholms Kanal AB ryms inom kommunstyrelsens budgetram. 

Beloppet om 375 000 kronor var baserat på 2013 års lönekostnad för en 

ekonomiassistent på 75 %. Det föreslås ingen höjning av beloppet trots att 

motsvarande lönekostnad 2021 är högre. Det extra bidraget ger bolaget bra 

förutsättningar att förfoga över alla personalresurser vilket har många fördelar 

inte minst ur juridisk synvinkel såsom t ex det arbetsrättsliga området (såväl 

arbetsgivar- som arbetsmiljöansvar). 

 

Då arbetsutskottet inte var beslutsmässigt vid sitt sammanträde den 1 februari 

2021 överlämnads ärendet till kommunstyrelsen.  

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att Strömsholms Kanal AB under 2021 ska få ett utökat 

bidrag om 443 000 kronor (375 000 kronor plus 68 000 kronor) för att bolaget 

även i fortsättningen ska ges möjlighet att förfoga över all egen personal och att 

finansieras från kommunstyrelsen budgetram, bidrag till företag. 
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Fort KS § 29 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande 

 

att under 2021 ge Strömsholms Kanal AB utökat bidrag om 443 000 kronor 

(375 000 kronor plus 68 000 kronor) för att bolaget även i fortsättningen ska 

ges möjlighet att förfoga över all egen personal, samt  

 

att anslå 443 000 kronor ur kommunstyrelsen budgetram, bidrag till företag. 

 

 

 
________ 

Exp till:  Strömsholms kanal AB 

 Controller  

 

 

 


