
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 09.30 – 12.50 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf ej § 41 
 Anna Gunstad Bäckman (C)  Rolf Hahre (S) § 36, 41, 52  

 Kjell Ivemyr (S) ej § 34, 35 Lennart Andersson (S) § 34, 35, 45, 52 

 Ingvor Regnemer (S) Håkan Freijd (M) § 40 

 Tony Frunk (S) ej § 45, 52 Annica Lindholm (V) § 41 

 Sigge Synnergård (L), ej § 36, 40, 52  

 Hans Strandlund (M) ej § 40  

 Jenny Landernäs (M)   

 Tommy Emterby (KD)   

 Reijo Tarkka (V) ej § 41  

 Claes Gustavsson (SD)  

   

   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), ej § 34, 35, 36, 40, 41, 45, 52, Lennart Andersson (S) 

ej § 34, 35, 45, 52 , Håkan Freijd (M) ej § 40, Stieg Andersson (M) ej § 41, 

Kenth Erngren (V) ej § 38, 42, Annica Lindholm (V) ej § 4§, Ewa Björklind 

(SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, 

övriga se § 25. 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) och Anna Gunstad Bäckman (C) 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 mars 2020 klockan 08.15 

  

Underskrifter  Paragrafer 25 - 55 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Catarina Pettersson (S) ej §41  Anna Gunstad Bäckman (C) § 41 
  

 
 

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

 Hans Strandlund (M) ej § 40  Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 41 



 

  

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 25 - 55 
  

Sammanträdesdatum 2020-03-16 
  

Anslaget uppsättes 2020-03-19 Anslaget nedtages 2020-04-10 

 

 

  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 25 

 

Föredragning/besvarande av frågor   

 

Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 

 

§ 26 – kommunchef Carin Becker-Åström, säkerhetssamordnare Lina Mark-

lund, MAS Carina Dahlström, HR-chef Helene Mårtén. 

§ 32 – senior adviser Kjell Jacobsson  

§ 38 – tf ekonomichef Nicklas Erngren, kommunchef Carin Becker Åström 
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KS § 26 

 

Information från kommunchefen förvaltningen - Dnr 54/20 

 

Kommunchefen informerar ingående om hur förvaltningen nu agerar med 

anledning av coronaviruset. Kommunchefen har dragit igång full krisledning, 

tillsatt en arbetsgrupp med särskilt uppdrag att hantera kommunövergripande 

frågor som träffas varje dag. Vidare arbetar krisledningsgruppen och arbets-

gruppen med information till allmänheten och internt till samtliga medarbetare. 

Dessutom får chefer särskild information. Kommunchefen har också beordrat 

samtliga förvaltningar att arbeta fram personalförsörjningsplaner utifrån svårare 

samhällsstörning. 

 

Vidare informerar kommunchefen om organisationsförändring på ekonomi-

enheten. 
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KS § 27 

 

Detaljplan för Östra Nibble 6, Dp 221 – för antagande   Dnr 233/19 

 

2018 vann detaljplan 221 Östra Nibble 6 laga kraft. Planen reglerar bostadsbe-

byggelse med tillhörande gator och gång- och cykelvägar samt bestämmelser 

för naturmark och parkmark. Vid den planerade anslutningsvägen till området 

finns en transformatorstation som visat sig utgöra hinder för vissa större fordon. 

Ändringen som behöver göras är att upphäva delar av utfartsförbudet längs med 

Hästhovsvägen för att möjliggöra ny anslutningsväg till bostadsområdet samt 

förse transformatorstationen med E-område för teknisk anläggning. 

 

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för bostadsbebyggelse 

med tillhörande gator och gång- och cykelvägar. Med en exploatering av plan-

området sammanlänkas de södra och norra delarna av Östra Nibble och områ-

dets helhet får ytterligare ett lyft. Detaljplanen ska även reglera bestämmelser 

för naturmark och parkmark. Området är utpekat som exploateringsområde i 

kommunens gällande översiktsplan från 2011.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har 

sammanställts i en samrådsredogörelse samt ett granskningsutlåtande. Utifrån 

de synpunkter som inkommit under samrådet har en del mindre förändringar 

gjorts i plankartan. Efter granskningen av planförslaget har endast ett förtyd-

ligande i planbeskrivningen gjorts under avsnittet teknisk försörjning, el, om att 

kablar som måste skyddas vid nya infarten. I övrigt har inga förändringar gjorts 

sedan granskningen. 

 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2020 § 23. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, samt 

 

att anta detaljplan för Östra Nibble 6, Dp 221. 
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KS § 28 

 

Planprogram för del av Kyrkbyn, Kolbäck     Dnr 29/20 

Kommunen har i sin översiktsplan från 2011 pekat ut en mindre del av Kyrk-

byn för bostadsbebyggelse. En vision har även funnits om att göra området, och 

i synnerhet strandområdena, mer tillgängligt genom en sammankoppling av 

Kyrkbyn och centrala Kolbäck i form av en gång- och cykelbro över Kolbäcks-

ån.  

Innan årsskiftet 2019/2020 förvärvade kommunen mark i norra delen av Kyrk-

byn, vilket öppnar upp för ytterligare utveckling av Kyrkbyn. Idag är det områ-

det delvis förfallet och kommunen planerar att riva den gamla sanatoriebygg-

naden för att skapa möjlighet för ny bostadsbebyggelse.  

Enligt plan- och bygglagen kan kommunen om den bedömer det lämpligt ta 

fram ett program som anger utgångpunkter och mål för ett område. Planpro-

grammet är därmed inte juridiskt bindande utan endast en vägledning för fort-

satt detaljplanearbete där den övergripande strukturen bestäms. 

För att underlätta för det kommande detaljplanearbetet föreslås att det tas fram 

ett program. Programmet är ett skriftligt dokument, med bilder och illustra-

tioner, för att tydliggöra befintliga förhållanden och olika förslag till utform-

ning av markområdet. Samråd om programmet kommer att genomföras på 

samma sätt som när en detaljplan upprättas. Syftet med planprogrammet är att 

ta fram ett underlag för kommande detaljplaner. Ett syfte med programarbetet 

är också att kommunens beslutsunderlag ska breddas med synpunkter från 

myndigheter, fastighetsägare, boende och andra berörda inför fortsatt detaljpla-

nering.  

Förvaltningen anför i skrivelse den 11 februari 2020 att i kommunens över-

siktsplan saknas stöd för förskola i Kyrkbyn samt bostadsutveckling i norra 

delen av Kyrkbyn. Dessutom behöver området i sin helhet utredas för att skapa 

goda livsmiljöer för såväl befintliga som bor i området som framtida boende 

och verkande. Därmed ser förvaltningen att ett planprogram är nödvändigt att ta 

fram för att redovisa kvartersstruktur, gatustruktur, allmänna platser och kopp-

lingar samt överskådlig exploateringsgrad. Kostnaden för planprogrammet be-

döms kunna inrymmas i samhällsbyggnadsenhetens budget.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2020 § 24. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att planprogram för del av Kyrkbyn i Kolbäck tas fram.  
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KS § 29 

 

Ansökan om bidrag till Västmanlands nämndemannaförening för 2020–

2024    Dnr 2/20 

 

Västmanlands nämndemannaförening är en ideell förening för nämndemän 

verksamma vid Tingsrätten i Västerås och har som syfte att bjuda in till intres-

santa föreläsningar och studiebesök. Föreningen ansöker i skrivelse den 3 

januari 2020 om bidrag för de nämndemän som är valda från kommunen.  

 

Föreningen har tidigare under 2011, 2012 och 2013 sökt bidrag hos kommunen. 

Kommunstyrelsen har vid samtliga tillfällen beslutat att avslå ansökan med 

hänvisning till att uppdraget är en statlig angelägenhet. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 24 februari 2020 § 26 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ansökan ska avslås. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att avslå Västmanlands nämndemannaförenings ansökan om bidrag med hän-

visning till att uppdraget är en statlig angelägenhet. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Västmanlands nämndemannaförening 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 8 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 30 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 20 mars 2020   Dnr 23/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2020 § 20 om ny delegationsord-

ning för kommunstyrelsen. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås bland annat att punkten 11.14 Försäljning av 

mark för bostäder där åtgärden är ett led i verkställighet av beslut om markan-

visning läggs till samt att delegaten ändras för punkterna 10.3.3 Beslut om att 

ingå planavtal, 11.7 Samråd med lantmäteriet angående fastighetsbildnings-

ärenden och Beslut om att bidra/kulturinsatser inom finskt förvaltningsområde.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2020 § 27. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 3 februari 2020 § 20 och fr o m den 20 

mars 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 

allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 

samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 
 

 

 

__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 
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KS § 31 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 20 mars 

2020   Dnr 69/20 

 

Med anledning av att bland annat ny personal inom förvaltningen behöver 

kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2020 § 28. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 11 november 2019 § 248 och med verkan  

fr o m den 20 mars 2020 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 

dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  

 

att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-

nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 

fattade beslut.  

 

 
 

__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KS § 32 

 

Godkännande av avtal avseende medfinansiering av gång- och cykelväg 

mellan Lyckhem och Näs – finansiering samt starttillstånd   Dnr 91/20 

 

Hösten 2019 tog Hallstahammars kommun i samverkan med Trafikverket och 

Region Västmanland fram en åtgärdsvalsstudie för en gång- och cykelväg (GC-

väg) mellan Lyckhem och Näs. Åtgärdsvalsstudien beskriver avgränsningar 

samt en precisering av problemet. Trafikverket har nu lagt in GC-vägen i sin 

verksamhetsplan samt tagit fram ett medfinansieringsavtal för att ta fram en 

vägplan. Kostnaden för vägplanen har bedömts till 5 mkr.  

 

Enligt Trafikverket är vägplanen en grov uppskattning utifrån liknande genom-

förda projekt. Vägplanen finansieras av Trafikverket och kommunen med 50 % 

vardera. Trafikverket anser inte att någon belysning behövs efter vägen och har 

därför inte tagit med detta i projektet. Kommunen kan få med belysning i pro-

jektet men blir i så fall ägare av belysningen och får bekosta drift- och under-

håll. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 mars 2020 att vägplanen 

planeras att pågå under åren 2021 – 2022. Under förutsättning av att vägplanen 

blir antagen och fastställd så ska GC-vägen byggas i anslutning till E18-pro-

jektet. Byggandet av GC-vägen är mycket angeläget eftersom E18 upplevs som 

en barriär för cyklister på sträckan Lyckhem – Näs. Med en ny GC-väg på 

sträckan så förbättras framkomlighet och säkerhet för de som går och cyklar 

längs väg 252. 

 

I medfinansieringsavtalet beskrivs bakgrund och syfte till projektet, åtgärder, 

projektet, finansiering, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och Hallstaham-

mars kommun, projektorganisation samt tidplan för projektet. 

 

I investeringsbudgeten för 2020 finns upptaget 3 mkr för medfinansiering för 

vägplan av gång- och cykelväg mellan Lyckhem och Näs 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 32. 

 

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

lysning behövs utefter sträckan Lyckhem – Näs och ska därför ingå i väg-

planen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
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Forts KS § 32 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att godkänna avtal mellan Hallstahammars kommun och Trafikverket Region 

Öst avseende medfinansiering för vägplan av gång- och cykelväg mellan Lyck-

hem och Näs, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att belysning utefter sträckan Lyckhem – Näs ska ingå i Trafikverkets 

framtagande av vägplanen. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att bevilja kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten, starttill-

stånd för framtagande av vägplan för gång- och cykelväg mellan Lyckhem och 

Näs. 

 

 
 

__________ 

Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 33 

 

Medborgarlöfte 2020 för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och 

Hallstahammars kommun – för godkännande   Dnr 74/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2020 § 17 att godkänna samver-

kansöverenskommelse med Lokalpolisområde Västra Mälardalen och Hallsta-

hammars kommun för tiden 2020-2022. Som en del i överenskommelsen finns 

upptaget att genenssamma dokument ska tas fram varav medborgalöfte är ett 

sådant.   

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 februari 2020 att under 

2019 var samverkan och utveckling av trygghetsskapande och brottsföre-

byggande åtgärder i fokus. Förslaget att det även ska fortsätta under 2020. Det 

har tagits fram en tydligare processbeskrivning från polisen där man under ett 

årshjul gör olika delar. En överenskommelse har tagits fram mellan polis och 

kommun som sträcker sig över flera år där det framgår vem av parterna, polis 

och kommun som har ansvar för vad. Det saknas fortfarande en process kring 

uppföljning av medborgarlöftet från polisens sida. Medborgarlöftet tar även 

tydligt sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, fram-

förallt mål 11 och 16. 

 

Då medborgarlöften är en samarbetsfråga mellan polisen och kommunen be-

höver båda parter godkänna uppgörelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 35. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning av likalydande beslut från polismyndigheten, godkänna 

medborgarlöfte för 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Lokalpolisområde Västra Mälardalen 
 Strategisk utveckling och planering f v b till berörd 
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KS § 34 

 

Ägardirektiv för AB Hallstahem   Dnr 97/20 

 

Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Lennart Andersson (S). 

 

Nu gällande ägardirektiv beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 

2017 § 155 och fastställdes på bolagsstämma. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har, i enlighet med politiska direktiv, tagit fram 

förslag till nya ägardirektiv för AB Hallstahem. I förslaget finns avsnitt som 

rör: 

 

• Ägaridé 

• Kommunens uppsiktplikt 

• Mål 

• Roll och ansvar 

• Socialt ansvarstagande 

• Miljö och hållbarhet 

• Boendeinflytanden 

• Samverkan med kommunen 

• Ekonomi, med direktavkastning, soliditet, borgensavgift m m 

• Budget och redovisning 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 36. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar som ett ändringsyrkande att förslaget till ägardirek-

tiv omarbetas så att Hallstahem får ett tydligare uppdrag att både förvalta, 

underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Hallsta-

hammars kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i 

vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt men även andra 

ägandeformer ska vara möjliga. Att Hallstahem uppdras i ägardirektivet att 

föreslå finansieringslösningar för kommande nyproduktion, som endast delvis, 

till en mindre del, belastar kommunens gemensamma låneutrymme, exempelvis 

genom försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar uttala att följande 

ägardirektiv till AB Hallstahem fastställas på ordinarie årsstämma 2020, en till 

ärendet hörande bilaga. 
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Fort KS § 34  

 

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

Tommy Emterby (KD). 

 

Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S). 
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KS § 35 

 

Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem, nya ägardirektiv - instruktion 

till ombudet   Dnr 82/20 

 

Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Lennart Anderssons (S).    

 

AB Hallstahem har den 21 februari 2020 inkommit med årsredovisning för 

2019 och kallelse till ordinarie årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 

18.00 på Parkgatan 2. Resultatet för 2019 visar på + 6 709 tkr. 
 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2020 

fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Barbara Hallström (L) som ombud  

med Lennart Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att 

utse ledamöterna Rolf Hahre (S) ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ord-

förande, Kjell Ivemyr (S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt 

suppleanterna Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson 

(C), Eleonor Zedlitz (MP) och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie 

årsstämma 2020 t o m ordinarie årsstämma 2021. Vidare har kommunfullmäk-

tige den 18 februari 2019 § 15 utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som 

lekmannarevisorer med Göran Sonesson (KD) och Jörgen Kvist (S) som supp-

leanter från ordinarie årsstämma 2019 t o m årsstämma 2023. Vidare föreslogs 

att Öhrlings Pricewaterhousecoopers utses som revisorer för samma tid. 

 

Revisorerna har i skrivelse den 21 februari 2020 meddelat att man granskat års-

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för 2019. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 21 februari 2020 meddelat 

att man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 

varit tillräcklig. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 38. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar som ett ändringsyrkande att förslaget till ägardirek-

tiv omarbetas så att Hallstahem får ett tydligare uppdrag att både förvalta, 

underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Hallsta-

hammars kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i 

vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt men även andra 

ägandeformer ska vara möjliga. Att Hallstahem uppdras i ägardirektivet att 

föreslå finansieringslösningar för kommande nyproduktion, som endast delvis,  
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Forts KS § 35 

 

till en mindre del, belastar kommunens gemensamma låneutrymme, exempelvis 

genom försäljning av delar av fastighetsbeståndet. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för  

 

 att resultat- och balansräkningen fastställs, 

 

 att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt 

 

 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

 ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta 

 

att uttala följande ägardirektiv till AB Hallstahem att fastställas på ordinarie 

årsstämma 2020: 

 

Ägaridé 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Hallstahammars 

kommun. Detta ska ske genom att bolaget inom kommunens gränser äger, för-

valtar, bebygger, förvärvar samt försäljer fastigheter och tomträtter med i 

huvudsak bostadslägenheter med hyresrätt. Som ett komplement till den huvud-

sakliga verksamheten får bolaget upplåta affärs- och verksamhetslokaler. 

 

Uppsiktsplikt m m 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente uppsiktsplikt över kommunens för-

valtningar och bolag. Hallstahem ska därför tillhandahålla den information och 

dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att uppfylla denna 

uppsiktsplikt. 

 

Bolaget ska i tillämpliga delar arbeta utifrån Hallstahammars kommuns fast-

ställda policys, riktlinjer, regler m m. 

 

MåI 

Bolaget är ett av kommunens verktyg för att nå ”Vision 2025” för Hallstaham-

mars kommun. Visionen beskrivs genom ledorden ”Enkelt och nära”, ”Ny-

tänkande och kreativt” samt ”Ansvar och engagemang”.  
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Bolaget ska utifrån visionen och kommunfullmäktiges prioriterade mål ta fram 

lämpliga mål och indikatorer som visar hur bolaget utvecklas i linje med äga-

rens övergripande inriktning. Dessutom ska bolagetet i sin löpande uppföljning 

redovisa sina mål och indikatorer, som bl a visar hur bolaget utvecklas 

gällande: 

 

Lönsamhet, effektivitet och finansiell ställning 

Kundtillfredsställelse 

Miljö och hållbarhet 

 

Roll och ansvar 

Hallstahem är kommunens största bostadsföretag och har därmed en betydande 

strategisk roll för att främja bostadsförsörjningen i kommunen såväl på kort 

som på längre sikt i Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Det ska ske 

genom att erbjuda ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och med prisvärda 

och konkurrenskraftiga hyresnivåer. Vidare ska bolaget utveckla en god bo-

stadsmiljö socialt, funktionellt och med god tillgänglighet med tyngdpunkt på 

bra boendeformer för äldre och möjligheter för ungdomar att etablera sig på  

 

bostadsmarknaden. Hallstahem ska medverka till att stärka Hallstahammars 

kommuns ställning som en attraktiv bosättnings- och etableringsort. 

 

Bolaget är ett av de viktigaste instrumenten som ägaren har för att förverkliga 

det bostadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige i septem-

ber 2016 och som kommer att uppdateras under 2020. 

 

Bolaget ska årligen presentera en särskild handlingsplan utifrån bostadsförsörj-

ningsprogrammet. 

 

Socialt ansvarstagande  

Som en del i det samhällsansvar som förväntas av ett allmännyttigt kommunalt 

bostadsaktiebolag ska Hallstahem i skälig omfattning tillhandahålla bostäder 

för grupper med särskilda behov och för dem som av olika anledningar har en 

svag ställning på bostadsmarknaden. Antalet lägenheter ska uppgå till lägst 40 

st. under 2018 och därefter fastställs antalet årligen, i dialog, i samband med 

fastställande av kommunens budget. 

 

Hallstahem ska i sin planering arbeta för att skapa trygghet och utveckla social 

gemenskap bl a genom trygghetsskapande åtgärder. Hallstahem ska vidare 

eftersträva att motverka diskriminering och boendesegregation.  
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Miljö och hållbarhet 

I samhällsansvaret ingår också att Hallstahem ska bidra till en miljömässigt 

hållbar utveckling. I miljöarbetet ska särskild vikt läggas på åtgärder för ener-

gieffektivisering. Grön el och/eller egen elproduktion ska eftersträvas. Vid 

byggnationer och underhållsinsatser bör bolaget eftersträva att använda 

material och metoder med god miljöstandard.  

 

Bolaget ska aktivt i den dagliga förvaltningen samt underlätta för de boende, att 

verka för energibesparing och källsortering. Bolaget ska vidare hushålla med 

resurserna samt skapa och utveckla vackra och gröna bostadsmiljöer. 

 

Bolaget ska underlätta för hyresgästerna att använda cykel.  

 

Boendeinflytande 

Hallstahem ska genom dialog/samråd och god information bereda sina hyres-

gäster möjlighet till inflytande över sitt boende samt insyn och inflytande i bo-

laget. Bolaget ska även skapa och driva mötesplatser för hyresgästerna som ett 

led i att främja boendeinflytandet. 

 

Samverkan 

Hallstahem ska samverka med kommunen för att på olika områden skapa 

gemensamma kvalitets- och samordningsfördelar. Syftet är att åstadkomma  

 

effektiviseringsvinster till gagn för såväl ägaren som för de som utnyttjar bo-

lagets tjänster. I den mån effektiviseringsåtgärder i bolaget kan befaras medföra 

negativa effekter för den kommunala organisationen i dess helhet ska kommu-

nen och bolaget i samråd söka lösningar som mildrar dessa effekter men utan 

att kravet på affärsmässighet i bolaget åsidosätts.  

 

Kommunen och bolaget ska i samverkan ta fram ett förslag till en gemensam 

finanspolicy. 

 

Kommunen och bolaget ska samverka i övrigt avseende kommunövergripande 

utvecklingsområden såsom bl a Trygg och säker kommun, samhällsplanering 

och utveckling av Agenda 2030.  

 

Ekonomi 

Hallstahem ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och efter-

sträva att skapa en stark ekonomi på både kort och lång sikt. Bolaget ska agera 

så att ägarens finansiella risker minimeras. 
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Hallstahem ska  

• ha en årlig genomsnittlig direktavkastning på lägst 7 % (beräknas som 

driftnetto* i förhållande till fastigheternas bokförda värde) 

• eftersträva att soliditeten i bolaget (eget kapital i förhållande till balans-

omslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst l2% 

• Bolaget skall erlägga borgensavgift om 0,35 % % på nyttjad ramborgen 

• Bolaget ska ha ett långsiktigt perspektiv när man bedömer investerings-

projekt och ha kommunens befolkningsmål som en viktig utgångspunkt. 

 

Utdelning till ägarna ska anpassas till bolagets utvecklingsmöjligheter, finan-

siella ställning samt framtida behov av investeringar. 

 

Budget och redovisning 

Bolaget ska löpande upprätta handlingsprogram/ekonomisk plan för de tre 

kommande räkenskapsåren varav det första året ska omfatta av styrelsen fast-

ställd budget. Bolaget ska årligen i december månad informera kommunstyrel-

sen om denna planering. En särskild plan utifrån bostadsförsörjningsprogram-

met ska presenteras enligt ovan. 

 

Bolaget ska under löpande räkenskapsår redovisa budgetuppföljning efter april 

månad och delårsrapport efter augusti månad som överlämnas till kommunsty-

relsen. Ett reviderat årsbokslut ska överlämnas till kommunen senast åtta 

veckor efter genomfört räkenskapsår. 

 

Giltighetstid 

Dessa ägardirektiv gäller tills vidare, dock längst t o m 31 december 2022. 

 

 

*Driftnetto: Hyres- och övriga intäkter minus kostnader för drift, underhåll 

samt fastighetsskatt.  

 

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

Tommy Emterby (KD). 

 

Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S). 
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KS § 36 

 

Kallelse till ordinarie stämma med Luftvårdsförbundet i Västmanland – 

instruktion till ombudet    Dnr 73/20 

 

Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe in-

träder Rolf Hahre (S). 

 

Västmanlands läns Luftvårdsförbund har den 22 februari 2020 inkommit med 

kallelse till ordinarie förbundsstämma den 31 mars 2020 klockan 08.30, Mälar-

energi Västerås, Södra Segelgatan 7. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 

2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021 utsett Tony Frunk (S) med 

Harriet Berggren (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att ombudet 

ska föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets styrelse för tiden 

från ordinarie förbundsstämma 2020 t o m ordinarie förbundsstämma 2021. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 39. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anmoda ombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Västmanlands läns 

Luftvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  

 

 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  

 

 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,  

 

 att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

 att medlems- och undersökningsavgift för 2020 fastställs, samt 

      

 att budget och arbetsprogram för 2020 fastställs, samt 

 

att anmoda ombudet att föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets 

styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2020 t o m ordinarie förbunds-

stämma 2021. 

 

Härefter återinträder Sigge Synnergård (L). 

 

 
__________ 

Exp till: Ombudet (2 ex) 
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KS § 37 

 

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2019    Dnr 100/20 

 

Av årsredovisningen framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande po-

litiska organ. Styrelsens uppdrag är främst styrning och ledning av kommunen 

och koncernen. Området utvecklas ständigt. År 2019 är första året på en ny 

mandatperiod. Det innebär att utifrån visionen 2025 ska nya mål formuleras 

med indikatorer för kommunfullmäktige, samtliga nämnder och De nya målen 

ska sättas i relation till trender i omvärlden. Vidare ska AGENDA 2030 vävas 

in i de nya målen. Under 2019 har arbetet fortsatt med utveckling av kommu-

nens styrsystem med bäring på kommunens vision, mål och indikatorer. 

Grunduppdraget för de kommunala verksamheterna kommer att tydliggöras i 

förslaget till den utvecklade styrmodellen. Som ett stöd och utveckling av 

budgetprocessen utreds för närvarande förutsättningarna för att införa en skräd-

darsydd resursfördelningsmodell.  

 

Kommunstyrelsen uppvisar ett resultat för 2019 på -2 405 tkr. Vilket är ett 

bättre utfall än vad som befarades vid senaste delårsprognosen då det prognosti-

serade resultatet var -6 077 tkr. Den stora skillnaden mellan delårsprognosen 

och slutligt utfall beror på intäkter från stadsnätet som tidigare intäktsfördes i 

takt med kostnaderna men enligt ett förtydligande från Rådet för Kommunal 

Redovisning (RKR) om hur denna typ av intäkter ska redovisas gör att intäk-

terna nu ska intäktsföras direkt. Detta gör att vi får ett överskott på stadsnäts-

satsningen på 6 586 tkr. Till budget 2019 tillfördes förutom lönekompensation 

595 tkr för indexuppräkning för kollektivtrafiken, 150 tkr för GDPR system-

stöd, 500 tkr i utvecklingsmedel. Till detta så fick kommunstyrelsen ett sparbe-

ting på totalt 556 tkr, varav 376 tkr var effektiviseringskrav, 150 tkr för att 

finansiera bemanningen och 30 tkr för att täcka Benify. Hela sparbetinget har 

tagits från kommunstyrelsens interna förvaltning och politik. Kommunstyrel-

sens budgetram hamnade på 85 749 tkr. Kollektivtrafiken slutar på -7 215 tkr 

och detta beror framförallt på ökande kostnader för drivmedel till bussarna. 

Detta justeras varje månad genom en indexuppräkning. Historiskt har detta in-

dex varit runt 3 % per år till men har nu ökat till 13–14 % för 2019. I detta 

underskott ligger också Näslundsbussen med ca 1 000 tkr per år men framför-

allt är det skillnaderna mellan indexuppräkning och budgettillskott som skapar 

underskottet. IT-verksamheten redovisar ett underskott på -3 810 tkr. Kostna-

den för IT-verksamheten har ökat i takt med större krav inom verksamheterna 

på digitala/uppkopplade verktyg men även i takt med att kommunens olika 

verksamheter växer med mer personal, mer lokaler och så vidare. Den interna 

förvaltningen och den politiska verksamheten ger på totalen ett överskott på 

2 618 tkr. Av dessa är 1 000 tkr införande av e-arkiv som ännu inte påbörjats. 

Turismverksamheten visar ett överskott på 400 tkr. Under 2019 har även en 

tjänst varit vakant, detta har gett ett överskott på 1 000 tkr.  
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Kommunstyrelseförvaltningen hade 2019-12-31 67 medarbetare med månads-

anställning, varav 94 % var tillsvidareanställda (63 st). Förvaltningens personal 

bestod av 78 % kvinnor (52 st) och 22 % män (15 st), vilket är något fler kvin-

nor, jämfört med året innan. Medelåldern för de tillsvidareanställda var 47,87 

år; kvinnorna hade en medelålder på 47,48 år medan männen var 49,38 år. Den 

totala sjukfrånvaron har ökat något och är 3,59 % 2019 gentemot 3,36 % före-

gående år. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 40. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunchefen 

 Tf ekonomichefen 
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Årsredovisning 2019 Hallstahammars tilläggsbudget 2019 för ej slutförda 

investeringar samt nämndernas redogörelse över verksamheten 2019 

Dnr 102/20 

 

Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning 

för 2019 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommun-

fullmäktige tar ställning till 2019 års verksamhet måste revision ske. Årsredo-

visningen för år 2019 har ställts upp enligt den nya redovisningsdagen. I års-

redovisningen finns också med en pensionsredovisning. Enligt kommunallagen 

har kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revi-

sionen kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan kommunstyrelsen 

tagit ställning till det av kommunstyrelseförvaltningen utarbetade förslag. I för-

valtningsberättelsen ingår utifrån kommunstyrelseperspektivet en övergripande 

nämndöversikt. Nämndernas redogörelse till kommunfullmäktige över verk-

samhetsåret 2019 biläggs årsredovisningen. 

 

Per första november 2019 uppvisas 16 301 personer, (+ 158 på ett år) 8 perso-

ner mer än nu gällande befolkningsantagande (som styr skatte- och statsbi-

dragsprognosen). Befolkningsläget per 31 december prognos 16 346 personer. 

Just nu är kommunbefolkningen något högre +10 mer än befolkningsprogno-

sen. En ökning sedan 1 januari om 160 personer. Antalet födda uppgår till 170 

och antalet avlidna till 176, dvs ett födelseunderskott om 6 personer. Flyttnettot 

uppgår till +169 personer (1120 inflyttade och 953 utflyttade). Av de inflyt-

tande kommer 669 från länet, 377 från övriga landet och 74 från utlandet. Mer 

än hälften kommer alltså från länet och 93 procent från länet och riket. Befolk-

ningsläget är något högre än prognosen. Förutsättningarna för fortsatt befolk-

ningstillväxt måste anses som goda. 

 

Hallstahammars kommun redovisar ett positivt årsresultat om 64,1 (3,8) Mkr. I 

resultatet ingår engångsvisa jämförelsestörande poster men dessa har ingen 

nämnvärd påverkan på resultatet. En stor del av resultat består av orealiserade 

vinster på kommunens värdepapper (58,2mkr). Dessa poster ska avräknas från 

det s k balanskravsresultatet som då uppgår till 5,8 Mkr. Inga öronmärkningar 

av resultatet föreslås då resultatet nästan tillfullo består av orealiserade vinster. 

Alternativt sätts hela den orealiserade delen av som öronmärkning så att man på 

ett enkelt sätt kan följa utvecklingen över längre tid. För 2019 års respektive 

nämndresultat föreslås ingen resultatöverföring. Affärsverksamheten inom tek-

niska nämnden överförs fullt ut till den s k särskilda resultatfonden som vid ut-

gången av år 2019 uppvisar positivt saldo. Driftredovisningen uppvisar ett bud-

getöverdrag om 20,6 mkr inklusive finansförvaltningen, exklusive finansför-

valtningen så uppvisas ett positivt resultat på 8,5 mkr för den egentliga verk-

samheten.  
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Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till drygt 347 Mkr 

(varav 17 Mkr återfinns i balansräkningen) vid utgången av år 2019. Utöver 

detta finns tjänstepensioner som årligen överförs till medarbetarna årsvis, så 

ingen ny skuld byggs i kommunen. När det gäller förmånspensioner finns för-

säkring som årligen stäms av och resultatförs. Bokfört värde på placerade 

pensionsmedel uppgår till ca 519 Mkr vid utgången av år 2019. Det innebär att 

hela åtagandet är ”säkrat” och att det dessutom finns en 40 ”procentig överkon-

solidering”. Årets nettoinvesteringar uppgår till 108 mkr exklusive exploate-

ringen (125 mkr med exploateringen), nyupplåning har skett om 123 mkr. 

Låneskuld vid utgången av år 2019 uppgår till 549 mkr. Av våra samlade till-

gångar har 52,2 % finansierats med egna medel och resterande med ”korta och 

långa lån” (den sk soliditeten uppgår alltså till 52,2 %). 

 

För ej slutförda investeringsprojekt föreslås att investeringsobjekt om samma-

lagt 44 240 tkr tilläggsbudgeteras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 41. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att fastställa årsredovisningen för år 2019, samt  

 

att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 44 240 tkr, enligt en till 

ärendet hörande bilaga.  

 

Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 

 

att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2019 som en anmälan. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att fastställa bokslutet jämte den sammanfattande årsredovisningen för år 2019 

och överlämna den för revision. 
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Västra Mälardalens överförmyndarnämnds årsredovisning för 2019 – 

ansvarsfrihet för Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter  Dnr 85/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämn-

den i Hallstahammar ska ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd från 

och med den 1 januari 2019. Köpings kommun är värdkommun och den 

gemensamma nämnden och dess kansli ingår värdkommunens organisation.  

 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 27 februari 2020 inkommit 

med årsredovisning för 2019. I årsredovisningen anförs det bland annat att 

verksamheten redovisar ett överskott på 362 tkr under året 2019. För Hallsta-

hammars del redovisas ett underskott om 228 tkr. 
 

Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-

visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-

sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 42. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att årsredovisningen godkänns, samt 

 

att Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2019. 
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KS § 40 

 

Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2019 – ansvarsfri-

het för förbundsdirektionen   Dnr 72/20 

 

Hans Strandlund (M) och Sigge Synnergård (L) anmäler jäv. I deras ställe in-

träder Håkan Freijd (M) och Rolf Hahre (S). 

 

Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2019. 

Resultatet för 2019 visar på ett nollresultat. 

 

Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha 

upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredo-

visningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvars-

frihet för förbundsdirektionen.  

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 21 februari 2020 att förbunds-

direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 43. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att årsredovisningen godkänns, samt 

 

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

 

 

Härefter återinträder Hans Strandlund (M) och Sigge Synnergård (L)  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 27 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 41 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2019 - 

ansvarsfrihet för förbundsdirektionen    Dnr 33/20 

 

Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar samman-

trädet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Annica Lindholm (V). Anna 

Gunstad Bäckman (C) tar över ledningen av sammanträdet. 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 17 februari 2020 inkommit 

med årsredovisning för 2019. Resultatet för 2019 visar på ett underskott på 836 

tkr. 

 

Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-

visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-

sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 17 februari 2020 att direk-

tionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 44. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att årsredovisningen godkänns, samt  

 

att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2019. 

 

 

Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). Catarina 

Pettersson återtar ledningen av sammanträdet. 

 

 

 

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 28 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 42 

 

Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen i Hallstahammar kom-

mun 2020-2024    Dnr 104/20 

 

Hallstahammars kommun har en finanspolicy som antogs av fullmäktige den 16 

juni 2008 § 74. Den består av flera delar, allmän finanspolicy och policy för 

pensionsmedelsförvaltningen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 5 mars 2020 att finans-

policyn behöver ses över att eventuellt gälla för hela koncernen. Det ingår i för-

slaget till ägardirektiv för AB Hallstahem att: ”Kommunen och bolaget ska i 

samverkan ta fram ett förslag till en gemensam finanspolicy”. 

 

Finanspolicyns del som rör pensionsmedelsförvaltningen behöver brytas ut att 

gälla endast Hallstahammars kommun varför den nu ses över i särskild ordning. 

Den presenteras redan nu eftersom avkastningen ska kunna användas även för 

annat ändamål. Syftet med placeringspolicyn är att ange regler för hur kommu-

nens pensionsmedelsförvaltning skall bedrivas. Policyn skall löpande hållas 

uppdaterad med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen samt till ut-

vecklingen på de finansiella marknaderna. Den skall redovisas minst årligen 

och uppdateras vid behov. Policyn är en del av den föreskrift för kommunens 

medelsförvaltning som fullmäktige enligt 11 kap 2-4 § Kommunallagen har att 

fastställa. 

 

Hallstahammar kommun har ett långsiktigt åtagande för utbetalning av pen-

sioner. I syfte att på ett effektivt sätt trygga dessa pensionsutfästelser och de 

stora utbetalningar som dessa i framtiden ger upphov till har kommunen byggt 

upp en pensionsmedelsförvaltning. Detta dokument beskriver hur kommunen, 

givet sina förutsättningar, skall agera i sin pensionsmedelsförvaltning för att på 

ett effektivt sätt söka möta detta åtagande. Kommunens totala pensionsskuld 

inklusive löneskatt uppgår drygt 347 Mkr (varav 17 Mkr återfinns i balansräk-

ningen) vid utgången av år 2019. Utöver detta finns tjänstepensioner som år-

ligen överförs till medarbetarna årsvis, så ingen ny skuld byggs i kommunen. 

När det gäller förmånspensioner finns försäkring som årligen stäms av och 

resultatförs. Bokfört värde på placerade pensionsmedel uppgår till ca 519 Mkr 

vid utgången av år 2019. Det innebär att hela åtagandet är ”säkrat” och att det 

dessutom finns en 40 ”procentig överkonsolidering”. 

 

Förvaltningens syfte är att långsiktigt minska likviditetsbelastningen av fram-

tida pensionsförpliktelser genom att skapa en långsiktigt god avkastning på pla-

cerade medel inom ramen för denna placeringspolicy. En avkastning som minst 

motsvarar årets pensionskostnader för åtaganden intjänande före 1998 skall 

eftersträvas. Just nu uppgår kostnaden till cirka 20 Mkr. Avkastning utöver 

denna nivå får användas för annat ändamål. Beslut om detta tas i samband med 

att årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktig. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 29 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 42 

 

Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt 

samt helt utan spekulativa inslag. Kommunen ska genom sina placeringar 

gynna ekologisk och social hållbarhet och ska inte placera i bolag verksamma 

inom vapen, tobak, alkohol, pornografi och fossilenergi. Placeringarna skall i 

största möjliga utsträckning vara hållbarhetsgodkända av Unipri, Swesif, 

Svanen, Fondmarknadens hållbarhetskriterier, eller liknande. Vidare innehåller 

policyn förslag till bl a: Avkastningskrav, risker, tillåtna värdepapper, rapporte-

ring och uppföljning m m. 

 

Med det här förslaget tydliggörs vilka förutsättningar som gäller för pensions-

medelsförvaltningen samt möjliggör att avkastningen kan användas för annat 

ändamål enligt särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 45. 

 

Kenth Erngren medges att närvara och besvara på frågor. Därefter lämnar 

Erngren sammanträdet. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att förslaget omarbetas så att det i avsnittet ’Syfte 

med förvaltningen’ tydliggörs att eventuell avkastning utöver pensionskostna-

der för åtaganden intjänade för 1998 endast kan användas till långsiktigt strate-

giska investeringar. Beslut om detta ska alltid fattas separat av kommunfull-

mäktige. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 juni 2008 § 74 i tillämpliga delar fast-

ställa placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen 2020-2024 i enlighet 

med en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

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

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

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 30 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 43 

 

Bidrag för ordningsvakter i Hallstahammars centrum under sommaren 

2020 - företagsnätverket Vi i Hallsta    Dnr 75/20 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 § 94 att bevilja Vi i Hallsta eko-

nomiskt bidrag på 125 000 kronor för finansiering av ordningsvakter i Hallsta-

hammars centrum under sommaren 2019.  

 

Vi i Hallsta ansöker i skrivelse inkommen den 26 februari 2020 om ekonomiskt 

stöd för anlitande av ordningsvakter till Hallstahammars centrum under som-

maren 2020. Schema över patrullering från maj till september kommer i stort 

att följa föregående år men slutligen bestämmas i samråd med föreningen, 

andra deltagande företag, kommunens säkerhetssamordnare, polis och bevak-

ningsbolag. Den totala kostnaden för ordningsvakter beräknas uppgå till 

250 000 kronor och kommer att kunna finansieras till hälften av Vi i Hallsta 

genom vidarefakturering av kostnaderna till berörda medlemsföretag samt 

andra intressenter inom området.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 3 mars 2020 att Vi i 

Hallsta beviljas ekonomiskt bidrag på 125 000 kronor för finansiering av ord-

ningsvakter i Hallstahammars kommun under sommaren 2020. Vidare föreslås 

att föreningen får ta i anspråk viss del av verksamhetsbidraget till ordnings-

vakter mot redovisning via faktura. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 46. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Vi i Hallsta ekonomist bidrag om 125 000 kronor för finansiering för 

ordningsvakter i Hallstahammars centrum under sommaren 2020 och att kost-

naden härför ianspråktas inom kommunstyrelsens budgetram, samt 

 

att medge föreningen Vi I Hallsta att ianspråkta viss del av verksamhetsbidraget 

till ordningsvakterna mot redovisning via faktura. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Vi i Hallsta 

 Strategisk utveckling och planering 

 Tf ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 31 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

KS § 44 

 

Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen 

2020    Dnr 14/20 

 

Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ansöker i skrivelse den 9 januari 

2020 om bidrag om 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrun-

dan under 2020. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är rela-

terad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog, annonser, 

skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution. 

 

Näringslivsenheten anför i skrivelse den 25 februari 2020 bl a att Konst- och 

kulturrundan har efter 8 års genomförande blivit en viktig del i mångas Påsk-

firande i trakten runt Kolbäcksdalen. Fler utställare tillkommer varje år och 

höjden på utställare ökar. Själva Konst- och kulturrundan har blivit ett stort be-

söksmål där även lokala företagare ges möjligheten att öka sin inkomst under 

några dagar. Med tanken på antalet besökare som kom under 2019 var ca 

28 000 stycken, borde det finnas en stor möjlighet för Hallstahammars kommun 

att kunna marknadsföra sig under dessa dagar. Näringslivsenheten föreslå att t 

Konst- och kulturrundan beviljas bidrag om 20 000 kronor. 

 

Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-

den om 2 500 kronor för detta rymmas inom kommunens bidrag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 47. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning att kommunen får synas med i annonser i samband med 

arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till 

marknadsföring under arrangemanget, bevilja Konst- och kulturrundan i Kol-

bäcksådalen 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan 

under 2020, 

 

att uttala att i de fall annonseringen sker på kommunens vägtavlor vid E18 ska 

kostnaden om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag, 

 

att Konst- och kulturrundan till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020 

inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 

 

att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder. 

 

Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs under 2020. 

 
__________ 

Exp till: Konst- och kulturrundan 

 Näringslivsenheten 

 Tf ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 32 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 45 

 

Bidrag för anordnande av Drakbåtsfesten 2020 – Lions Club Hallsta-

hammar    Dnr 87/20 

 

Tony Frunk (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Lennart Andersson (S). 

 

Lions Club i Hallstahammar avser att arrangera en drakbåtsfest 2020 och ansö-

ker om bidrag om 20 000 kronor för genomförande av evenemanget. Bidraget 

skall täcka kostnader för toaletter, avspärrningar, renhållning, flaggstänger och 

marknadsföring. Evenemanget är i huvudsak en fest för kommunens invånare. 

 

Näringslivsenheten föreslår i skrivelse den 27 februari 2020 att Lions Club 

Hallstahammar beviljas ekonomiskt bidrag om 20 000 kronor för genom-

förande av Drakbåtsfestivalen 2020 och att bidraget ska täcka kostnaderna för 

toaletter, avspärrningar, sopcontainrar, papperskorgar, flaggstänger samt mark-

nadsföring. 

 

Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-

den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 48. 

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring 

under arrangemanget, bevilja Lions Club Hallstahammar bidrag om 15 000 kro-

nor för anordnande av Drakbåtsfesten 2020,  

 

att uttala att i de fall annonseringen sker på kommunens vägtavlor vid E18 ska 

kostnaden om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag, 

 

att Lions Club Hallstahammar till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020  

inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 

 

att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder.  

 

Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs under 2020. 

 

Härefter återinträder Tony Frunk (S). 

 

_________ 
Exp till: Lions Club Hallstahammar 

 Näringslivsenheten 

 Tf ekonomichef  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 33 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 46 

 

Bidrag för genomförande av Hallsta Triathlon 2020 – Västerås Triathlon-

klubb    Dnr 304/19 

 

Västerås Triathlon har inkommit med en ansökan om bidrag för genomförande 

av Hallsta Triathlon 2020. Till ansökan har fogats en kalkyl som visar att kost-

naderna uppgår till 75 000 kronor. 

 

Näringslivsenheten anför i skrivelse den 5 mars 2020 bland annat att Hallsta 

Triathlon är en tävling för så väl unga som gamla och är placerad runt 

Skantzsjön. Distanserna i tävlingen är riktade till motionärer, men även för 

deltagare som har Olympiskaspelen som mål. Årets tävling är en del av 

Svenska cupen. Under en dag deltar runt 100 deltagare samt medföljare. Täv-

lingen hoppas också på att engagera fler föreningar i Hallstahammar. För att 

kunna locka dessa föreningar krävs en viss ersättning. Tävlingen kommer att 

medföra att det kommer röra sig fler människor i området runt Skantzsjön 

vilket kan bidra till ökad omsättning för de företag som finns däromkring samt 

att några av de som besöker platsen kommer att komma tillbaka längre fram. 

Avslutningsvis föreslås att bidrag beviljas med 8 000 kronor. 

 

Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-

den om 2 500 kronor för detta rymmas inom kommunens bidrag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 49. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning att kommunen får synas med i annonser i samband med 

arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till 

marknadsföring under arrangemanget, bevilja Västerås Triathlon 10 000 kronor 

för genomförande av Hallsta Triathlon 2020,  

 

att uttala att i de fall annonseringen sker på kommunens vägtavlor vid E18 ska 

kostnaden om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag, 

 

att Västerås Triathlon till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020 inkom-

mer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 

 

att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder.  
 

Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs under 2020. 
 

_________ 
Exp till: Västerås Triathlon 

 Näringslivsenheten 

 Tf ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 34 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 47 

 

Bidrag för arrangerande av Kolbäcks Kolifej 2020 - Kolbäcks Kolifejföre-

ning    Dnr 4/20 

 

Kolbäcks Kolifejförening har den 7 januari 2020 inkommit med ansökan om 

bidrag för genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej den 5 

september 2020. Av ansökan framgår att kostnaderna för genomförandet av 

arrangemanget uppgår till 31 479 kronor. 

 

Kommunen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag med 15 000 kronor för 

samma ändamål under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till mark-

nadsföring under arrangemanget. 

 

Näringslivsenheten anför i skrivelse den 27 februari 2020 att kommunen har 

sedan flera år lämnat bidrag till arrangemanget. Kolifej är ett arrangemang som 

stärker vi känslan i Kolbäck och är viktigt för orten. Det är dock ett mycket 

lokalt evenemang som inte direkt ger mer besökare till kommunen men det kan 

stärka företagen och handeln i Kolbäck. Näringslivsenheten föreslår att Kol-

bäcks Kolifejförening beviljas bidrag om 15 000 kronor. 

 

Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-

den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 50. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning att kommunen dels får synas med i annonser i samband 

med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet 

till marknadsföring under arrangemanget, bevilja Kolbäcks Kolifejförening 

15 000 kronor för genomförande av Kolbäcks Kolifej 2020,  

 

att uttala att i de fall annonseringen sker på kommunens vägtavlor vid E18 ska 

kostnaden om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag, 

 

att Kolbäcks Kolifejförening till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020 

inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt  

 

att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder. 

 

Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs under 2020. 

 

_________ 
Exp till: Kolbäcks Kolifejförening 

 Näringslivsenheten 

 Tf ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 35 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 48 

 

Bidrag för arrangerande av Hallsta Crusing 2020 – Independent Cruisers 

Dnr 108/20 

 

Independet Cruisiers ansöker i skrivelse den 9 mars 2020 om bidrag för genom-

förande av Hallsta Cruising 2020. Av ansökan framgår att kostnaderna för 

genomförandet av arrangemanget uppgår till 20 500 kronor.  

 

Kommunen har tidigare lämnat bidrag med 7 000 kronor för samma ändamål 

under förutsättning av att kommunen gavs möjlighet till marknadsföring under 

arrangemanget. 

 

Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-

den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 51. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning att kommunen dels får synas med i annonser i samband 

med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet 

till marknadsföring under arrangemanget, bevilja Independet Cruisiers bidrag 

om 10  000 kronor för genomförande av Hallsta Cruising, 

 

att uttala att i de fall annonseringen sker på kommunens vägtavlor vid E18 ska 

kostnaden om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag, 

 

att Independet Cruisiers till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020 in-

kommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 

 

att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder under 2020.  

 

Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Independet Cruisiers 

 Näringslivsenheten 

 Tf ekonomichef 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 36 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 49 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2019 

Dnr 74/19 

 

Kommunerna och regionerna har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 

skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-

ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 

skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-

ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 

en gång i kvartalet till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  

 

Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut 

enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 4 2019. 

 

Socialnämnden har den 27 februari 2020 § 12 beslutat att uttala att det inte 

finns några ej verkställda beslut enligt 9 § LSS för kvartal 4 år 2019. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 52. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-03-16 37 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 50 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 

familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-

tjänstlagen (2001:453) kvartal 4 år 2019   Dnr 199/19 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 

i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 

socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 

kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 

individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rap-

portering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 4 

år 2019. Rapporten visar att det finns fyra ej verkställda gynnande beslut enligt 

4 kap 1 § SoL.  

 

Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 4 år 2019. Rapporten visar att det finns fem ej verkställda beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL. 

 

Socialnämnden har den 27 februari 2020 § 11 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2019 till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 53. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 51 

 

Redovisning av betygsutfall hösten 2019 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Dnr 273/19 

 

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 2014 var 59 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 

57 % och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen 

(Lindboskolan 53 % och Tunboskolan 80 %). 

 

Höstterminen 2015 var 55 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 

46 % och Tunboskolan 81%). I årskurs 8 var 50 % godkända i alla ämnen 

(Lindboskolan 46 % och Tunboskolan 64 %).  

 

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 %,  
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Forts KS § 51 

 

(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. 

 

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

69 % och Tunboskolan 65 %). 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 %).  

 

Av redovisningen framgår även resultat för gymnasieskolor 2019. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 54. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 
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Forts KS § 52 

 

Kallelse till årsstämma med Mälarenergi Elnät AB – instruktion till om-

budet   Dnr 106/20 

 

Sigge Synnergård (L) och Tony Frunk (S) anmäler jäv och lämnar sammanträ-

det. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Lennart Andersson (S). 

 

Mälarenergi Elnät AB har den 9 mars 2020 tillsammans med årsredovisning 

2019 inkommit med kallelse till årsstämma den 27 mars 2020 klockan 10.00 i 

Västerås. Resultat för 2019 visar på + 96 571 tkr. 

 

Kommunfullmäktige har till röstombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 

2020 fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Rolf Hahre (S) med Kjell 

Ivemyr (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period utsett Sigge 

Synnergård (L) som ledamot med Tony Frunk (S) som ersättare och Per Hed-

fors (M) som revisor. 

 

Revisorerna har i skrivelse den 2 mars 2020 meddelat att man granskat års-

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för 2019. Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt för-

slaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lekmannarevisorerna bedömer i granskningsrapport den 2 mars 2020 att bola-

gets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 2019 har 

varit tillräcklig. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 mars 2020 § 55. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Mälarenergi Elnät 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, samt 
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Forts KS § 53 

 

 att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2020 fastställs i enlighet med 

 framlagt förslag. 

 

Härefter återinträder Sigge Synnergård (L) och Tony Frunk (S) 

 

 

 

_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
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KS § 53 

 

Fråga om kommunens beredskap gällande coronaviruset Covid-19     

Dnr 111/20 

 

Inför kommunsstyrelsens sammanträde har Jenny Landernäs (M) väckt frågan 

om kommunens beredskap när det gäller det nya coronaviruset Covid 19. 

 

Tidigare under sammanträdet har kommunchefen med flera informerat om 

vilket arbete som pågår inom kommunförvaltningen för att och vilken bered-

skap man har. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att, med hänvisning till den information som tidigare lämnats under samman-

trädet angående kommunens beredskap gällande coronaviruset, lägga ärendet 

till handlingarna. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
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KS § 54 

 

Fyllnadsval av ledamot i kommunala pensionärsrådet t o m 31 december 

2022   Dnr 376/19  

 

Hanna Lostelius (C) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt upp-

drag som ledamot i kommunala pensionärsrådet.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att entlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ledamot i kommunala 

pensionärsrådet, samt  

 

att valet som ledamot i kommunala pensionärsrådet efter Hanna Lostelius (C) 

tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i april. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Hanna Lostelius 

 Kommunala pensionärsrådet (sek) 
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KS § 55 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-16 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-16 

 

- Arbetsutskottets protokoll 2020-02-24, 2020-03-09 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 

 

 


