
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-08-27 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 11.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf 
 Kjell Ivemyr (S)   
 Mariette Sjölund (S)   
 Thure Andersen (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Tony Frunk (S)   
 Reijo Tarkka (V)   
 Hans Strandlund (M) § 148-149  
 Sigge Synnergård (L)  
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Rolf Hahre (S)  
 Jenny Landernäs (M) § 150-157  
   
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Örjan Andersson (S), Pia Håkansson (S), 

Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M) § 148-149, David Lindberg (L) 
samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se 
§ 148 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) och Peter Ristikartano (MP) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2018 klockan 13.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 148 - 157 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

    
 Justerande ........................................................................................................................................... 

   Sigge Synnergård (L)    Peter Ristikartano (MP) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 148 - 157 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-27 
  
Anslaget uppsättes 2018-08-30 Anslaget nedtages 2018-09-21 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 148 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 150 – Teknisk chef Kjell Jacobsson, socialchef Lillemor Quist 
§ 151 – Teknisk chef Kjell Jacobsson, skolchef Lena Millberg 
§ 153 – Teknisk chef Kjell Jacobsson 
§ 155 – Kommunchef Carin Becker-Åström 
§ 156 - Teknisk chef Kjell Jacobsson 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 10.00 – 11.00 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 149 
 
Information från förvaltningen m m   Dnr 19/18 
 
Kommunchefen informerar om följande: 
 

• Sommarens värmebölja 
• Ordningsvakter i Hallstahammar 
• Medborgarlöfte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 150 
 
Behov av ytterligare platser i särskilt boende för äldre – inriktnings-
beslut    Dnr 210/18 
  
I investeringsbudgeten för åren 2018-2020  finns 35 miljoner avsatt under 2 år 
för att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dessutom finns medel 
för personalkostnader upptagna i samma budget. En projektgrupp påbörjade i 
februari 2018 planeringen inför en kommande ombyggnation av byggnaden för 
de behov som finns under kommande år.  
 
Socialnämnden har bedömt att med nuvarande demografi och ambition behövs 
ytterligare 55 platser i särskilt boende för äldre. Entreprenadformen föreslås 
vara en styrd totalentreprenad och ägande i egen regi. Vid uppförandet av 
Äppelparken utreddes dessa frågor grundligt. 
 
Utifrån Hallstahammar kommuns senast upprättade befolkningsprognos är det 
tydligt att antalet invånare i hög ålder ökar markant under kommande år. Detta 
påverkar starkt behovet av platser i särskilt boende för äldre men också behovet 
av insatser inom den kommunala hemtjänsten. Volymen på behovet påverkas 
således av flera faktorer, till dessa ska också den politiska ambitionen i form av 
servicegrad läggas. 
 
Äppelparkens äldreboende stod färdigt och invigdes under 2017 i Hallstaham-
mars kommun. Äppelparkens äldreboende har 100 lägenheter. Äppelparkens 
äldreboende utgjorde dock i huvudsak en ersättning för de icke fullvärdiga och 
i övrigt bristfälliga lägenheterna på Ädelstenens f d äldreboende. Efter Äppel-
parkens öppnande försvann i princip den kö (tack vare den ökade volymen +25 
platser) till särskilt boende som funnits tidigare men den demografiska ut-
vecklingen i kommunen gör att behovet av platser kontinuerligt ökar igen. 
 
Tekniska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef och 
ekonomi- och finanschef anför i skrivelse den 15 augusti 2018 att det finns två 
alternativ för att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad gäller platser i 
särskilt boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen respektive nybyggnation 
av ett nytt särskilt boende för äldre.   
 
Ombyggnation av Ädelstenen innebär att 44 lägenheter skapas förutom de 11 
lägenheter som redan finns i befintliga Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister 
som finns i den befintliga byggnaden. Förslaget bygger på skisser som togs 
fram i samband med att ett nytt särskilt boende för äldre diskuterades 2013. 
Investering för ombyggnation av Ädelstenen är, enligt översiktligt gjord kalkyl, 
90 Mkr. I alternativet som innebär nybyggnation så ersätts Ädelstenenen med 
en helt ny byggnad med 55 lägenheter.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 150 
 
Fördelarna med detta förslag är att byggnaden kan placeras på den plats som är 
mest optimal med hänsyn till behovet och att driftkostnaden sjunker på grund 
av längre avskrivningstid samt bättre energiprestanda. Investering för nybygg-
nation är enligt en översiktligt gjord kalkyl 110 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2018 § 116.  
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 86. 
 
Socialnämnden kommer att behandla ärendet den 30 augusti 2018. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att det i 
utredningen ingår att dels presentera förslag på miljö-, klimat- och energi-
smarta/effektiva lösningar, dels presentrar förslag på moderna tekniska lös-
ningar och hjälpmedel, 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att under mandatperioden (2018-2022) uppföra ett 
modernt särskilt boende för äldre som möter de krav som ställs på en modern, 
hållbar äldreomsorg, vad gäller såväl verksamhet som miljö- och klimatkrav, 
att uppdra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen, att 
presentera ett detaljerat underlag avseende ekonomi, kvalitet och styrning av 
det framtida äldreboendet. Underlaget ska behandla nybyggnation samt renove-
ring av befintlig fastighet (Ädelstenen). För de olika alternativen ska redovis-
ningar finnas kring alternativa utförare och entreprenörer såväl som för egen 
regi samt att förvaltningarna också presenterar förslag på var en eventuell ny-
byggnation skulle kunna ligga. 
 
På ordförandens beslut ajourneras sammanträdet 10 minuter, 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande och 
avslag på Jenny Landernäs (M) yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta, under förutsättning av 
socialnämndens beslut 
 
att som inriktningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska 
tillskapas fram till 2025,  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 150 
 
att det i utredningen ingår att dels presentera förslag på miljö-, klimat- och 
energismarta/effektiva lösningar, dels presenterar förslag på moderna tekniska 
lösningar och hjälpmedel, 
 
att presentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett sär-
skilt boende för äldre, samt 
 
att avrapportering ska ske på kommunstyrelsens decembersammanträde. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och Sigge Synnergård (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 151 
 
Inriktningsbeslut för Näslundskolans ombyggnation           Dnr 209/18 
 
Våren 2017 flyttades verksamheten vid Näslundskolan successivt till andra 
lokaler efter att en del elever och personal reagerat på luften i skolan. Från läs-
året 2017/18 har hela Näslundskolans verksamhet flyttats till Fredhemsskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, ekonomi- och 
finanschef och kommunchef anför i skrivelse den 6 augusti 2018 att verkställa 
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 17 juni 2013 att återföra årskurs 6 
till mellanstadiet. När nu temporärt all verksamhet är flyttad till Fredhems-
skolan ryms där årskurserna F-6.  Vid återflytt till Näslundskolan måste skolan 
byggas ut för att rymma årskurs F- 6. 
 
Nuvarande elevantal inklusive årskurs 6, planerade bostäder i Bostadsförsörj-
ningsprogrammet, befolkningsprognos och bedömning av generationsskifte har 
använts för långsiktig prognos för elevantalet på skolan. Planerad utbyggnad 
dimensioneras för att skolan ska klara nuvarande elevantal F-5 med 132 elever 
(läsår 21/22), årskurs 6 med plats för 40 elever och plats för 100 nya elever i 
samband med inflyttning i området för framtiden. Behovet är två paralleller d v 
s 2 klasser/årskurs F-6. Ny skola ska långsiktigt klara att ta emot 300 elever. 
 
Analysresultaten från de utredningar som gjorts visar på påverkan av trä-
skyddsmedel i inomhusluften i skolan. Ursprunget till påverkan är en metod 
som var vanlig på 1960 – 70-talet då man använde tryckimpregnerade syllar i 
byggnadens väggkonstruktioner. Om fuktkvoten blir förhöjd i trä impregnerat 
med klorfenol så påbörjar en mikrobiell nedbrytning av klorfenolerna till klo-
ranisoler. Kloranisolerna är flyktiga och sprider sig lätt i inomhusluften. Män-
niskans luktsinne kan detektera halter om enstaka nanogram per kubikmeter 
luft av dessa ämnen. Proverna i luften visar på låga halter men tillräckligt höga 
för att de kan orsaka besvär. Den inventering som gjorts visar också att den 
äldsta delen med skyddsrum och gymnastikhallen inte har denna riskkonstruk-
tion. 
 
Förstudien av ombyggnation är genomförd och alternativa åtgärder har presen-
terats, dels i utredningens styrgrupp, dels i tekniska nämnden och dels i barn- 
och utbildningsnämnden. Skillnad i kostnad för nybyggnation jämfört med 
totalrenovering är ca 15 miljoner i de kostnadsförslag som lämnats. Nybygg-
nation ger en modernare skola med möjlighet till bättre energiåtgärder och en 
skola som har längre livslängd med avskrivning över längre tid. 
 
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har antagit åtgärdsförlag 
som innebär byggande av en ny skola.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 151 
 
Tekniska nämnden 2018-04-04 § 36 och barn- och utbildningsnämnden  
2018-04-24 § 35.  
 
Nybyggnation inklusive utbyggnad för skolans behov att rymma årskurs 6 och 
inflyttning är en problematik att lösa på den begränsade yta som finns disponi-
bel. För att skolgården ska räcka till för ett ökande antal elever föreslås bygga 
delar av skolan i två våningar. Detta kräver ändring i befintlig detaljplan. Änd-
ring av detaljplan och nybyggnation gör att tidsplanen behöver flyttas fram ett 
år. Tidigare har information gått ut om att skolan ska vara klar för återflytt till 
sommaren 2020. Mer realistiskt är att tidsplanen ändras till maj 2021 för in-
flyttning första veckorna i juni 2021. 
 
Tekniska nämnden behöver investeringsmedel om ca 84 mkr. Kalkylen kan 
komma att ändras när mer detaljerade ritningar på utformningen av den nya 
skolan finns framtagna. Investeringsmedel som nu finns avsatta för skollokaler 
används idag till utbyggnad av Tunboskolan som pågår parallellt.  
 
Konsekvensen av investeringen blir ökad kapital/driftkostnad. Inför mål och 
budget 2019 - 2021 har barn- och utbildningsnämnden före sommaren lämnat 
behov av ökad budgetram för ökad hyra sammanräknat för lokalanpassningar 
på flera skolor. Samtliga anpassningar görs för att klara att ta emot elevök-
ningen i grundskolan. För Näslundskolan var beräkningen gjord utifrån då känd 
produktionskostnad på 76,2 Mkr. Behovet behöver nu justeras upp för att mot-
svara investeringskostnaden på 84 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2018 § 117.  
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 85. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet den 28 augusti 
2018. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att be-
hov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens omklädningsrum ses 
över och att kostnaden härför redovisas separat. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till arbetsutskottets förslag dels som ett 
tillägg till arbetsutskottets förslag att renovering av gymnastiksalen inklusive 
omklädningsrummen också inkluderas i arbetet så att en nyrenoverad gymna-
stiksal står färdig samtidigt som den nya skolan.  
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 151 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och Catarina Pettersson (S) tilläggsyrkande och avslag 
på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av barn- och 
bildningsnämndens beslut 
 
att som inriktningsbeslut uttala att en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård 
på Näslundskolan byggs med två paralleller dvs två klasser/årskurs för års-
kurserna F-6, 
 
att uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad budget 
och kalkyl med tidsplan för en ny skolbyggnad på Näslundskolan, 
 
att se över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens om-
klädningsrum och att kostnaden härför redovisas separat, 
 
att som inriktningsbeslut reservera medel för finansieringen inom befintligt 
investeringsutrymme för 2019 och kompensera barn- och utbildningsnämnden 
med utökad budget som täcker drift- och kapitalkostnader över dagens kostna-
der, samt 
 
att inför återflytt 2021 kompenseras barn- och utbildningsnämnden för om-
kostander som uppstår vid byggnation, flytt och för inredning på den nya 
skolan. 
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs 
(M), Anna Gunstad Bäckman (C) och Sigge Synnergård (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 152 
 
Detaljplan för Södra Nibble 8, Dp. 222 – för antagande    Dnr 254/17 
 
Syfte med planen är att Mälarenergi AB vill bygga en ny 130 kV transformator-
station i Södra Nibble. De bedömer att en ny transformatorstation är nödvändig 
för att eltillgängligheten i Hallstahammar ska kunna öka. Det är särskilt viktigt 
nu när Hallstahammars kommun har en befolkningstillväxt med flera exploate-
ringar på gång framöver. Den för området gällande detaljplanen antogs 2012 
men ger inte utrymme för den byggnation som Mälarenergi önskar. Fastigheter 
som berörs av planarbetet är del av Hallstahammars-Nibble 1:131 (kommunalt 
ägd) och Hallstahammars-Nibble 1:146 i sin helhet som ägs av Mälarenergi 
AB. 
 
Detaljplaneförslaget möjliggör att en ny transformatorstation kan uppföras i 
området vilket förbättrar förutsättningarna i kommunen. Södra Nibble är ett ut-
präglat industriområde och inom planområdet finns redan Mälarenergis befint-
liga transformatorstation.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Under samrådet så upp-
märksammade länsstyrelsen en del brister i planen, brister som korrigerades 
inför granskningen. Bygg- och miljönämnden lämnade synpunkter i buller-
frågan och ville att möjliga åtgärder skulle tydliggöras i planbeskrivningen. 
Under granskningen tillkom inga ytterligare sypunkter på förslaget. 
 
Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardför-
farande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2018 § 118.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för Södra Nibble 8, Dp. 222, samt 
 
att detaljplan för Södra Nibble 8, Dp. 222, bedöms vara förenlig med kraven på 
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljöbalken. 
 
 
_________ 
Exp: Planavdelningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 153 
 
Länsstyrelsens program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka 
och sanering i Västmanlands län – för yttrande     Dnr 201/18 
 
Länsstyrelsen Västmanlands län har översänt program för räddningstjänst 
rörande kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands län på remiss till 
Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen skickade vidare till tekniska 
nämnden och bygg- och miljönämnden på remiss.  
 
Programmet redogör för länsstyrelsens roll och ansvar vid utsläpp av radioak-
tiva ämnen. Planen kompletterar befintliga krishanteringsplaner utifrån det sär-
skilda ansvar som åligger länsstyrelsen kopplat till kärntekniska olyckor. 
 
Programmet ska säkerställa att samhällets samlade resurser kommer till effektiv 
användning för att skydda människa och miljö mot joniserande strålning i hän-
delse av radioaktivt utsläpp. Planen innehåller även riktlinjer för informations-
verksamheten och beskriver regionala förhållanden i Västmanlands län. Vid en 
kärnteknisk olycka kommer samverkan att ske med berörda aktörer och län för 
att hantera händelsen. 
 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och bygg- och miljönämnden har 
meddelat att man inte har något att erinra mot upprättat förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 20 augusti 2018 § 121 att överlämna ärendet utan 
eget förslag till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 augusti 2018 bland annat att 
programmet inte nämner vilken roll kommunerna i länet kommer att ha när det 
gäller organisation, samband, strålningsmätning, information samt personella 
och materiella resurser. Det framgår inte vad som förväntas av kommunen vid 
sanering efter en olycka och heller inte vad som förväntas av kommunen 
gällande utbildning och övning. Tekniska nämnden beslutade den 21 augusti 
2018 § 83 att som sitt yttrande överlämna förvaltningens skrivelse. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Länsstyrelsen Västmanlands län program för rädd-
ningstjänst rörande kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands län över-
lämna tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2018 § 83. 
 
_________ 
Exp: Länsstyrelsen Västmanlands län 
         Tekniska nämnden 
         Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 154 
 
Länsstyrelsen Västmanland läns plan för övertagande av räddningstjänst 
– för yttrande     Dnr 200/18 
 
Länsstyrelsen Västmanland län har översänt förslag till plan för övertagande av 
räddningstjänst för yttrande senaste 31 augusti 2018. Vid omfattande rädd-
ningsinsatser i kommunal räddningstjänst får Länsstyrelsen ta över ansvaret 
från den kommunala räddningstjänsten i berörd kommun. Lagstöd för detta 
finns i 4 kap 10 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt i 4 kap 33 § 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. En länsstyrelse ska efter att ha 
hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som be-
hövs för att kunna utöva sitt ansvar. Översyn av planen ska ske vartannat år och 
revideras vid behov. 
 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har meddelat att man inte har något 
att erinra mot upprättat förslag. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2018 bland 
annat att innan ett övertagande av räddningstjänstansvaret sker finns en rad 
förberedande åtgärder som bör vidtas, vilket även redogörs för i planen. Det är 
av stor vikt att ett övertagande av räddningstjänsten sker i samverkan med 
berörda kommuner och räddningstjänster. För kommunen handlar det främst 
om att proaktivt kunna förbereda informations- och kommunikationsinsatser 
med anledning av övertagandet. Därav ser vi att det i följande lydelse under 
avsnitt 3 istället för bör ska stå ”Bedömningen av ett eventuellt övertagande 
ska ske i samarbete med berörda kommuner och räddningstjänster.” Vidare är 
den typ av händelser då ett övertagande kan bli aktuellt ofta händelser där flera 
kommuner är inblandade och över länsgränser. Det saknas dock en beskrivning 
i planen av processen då flera kommuner är inblandade över länsgränser och 
där ett övertagande därmed inkluderar flera länsstyrelser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2018 § 122.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ska 
utgöra kommunens yttrande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på arbetsutskottets förslag och bifall till Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Länsstyrelsen Västmanland läns plan för övertagande 
av räddningstjänst överlämna förvaltningens skrivelse den 20 augusti 2018. 
_________ 
Exp: Länsstyrelsen Västmanlands län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 155 
 
Länsgemensam nyföretagarrådgivning - för godkännande    Dnr 204/18 
 
Representanter från Region Västmanland, Nyföretagarcentrum och represen-
tanter från några av länets kommuner har undersökt möjligheten till att ha en 
Gemensam nyföretagsrådgivning för hela länet. I syftet att få fler att starta lön-
samma företag med lång levnadsfrekvens har ett förslag om en gemensam lös-
ning för nyföretagarådgivning tagits fram. Nyföretagarcentrum föreslås bedriva 
nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner. Därigenom förväntas till-
gänglighet till kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner förbättras. 
 
Finansieringsmodellen bygger på en fördelning med en fjärdedel vardera från:  
- privat regional finansiering (företag med regionalt intresse) 
- privat lokal finansiering (lokala företag) 
- offentligregional finansiering (Region Västmanland) 
- offentlig lokal finansiering (respektive kommun) 
 
Strategiska regionala beredningen har den 8 juni 2018 § 38 beslutat att rekom-
mendera regionsstyrelsen och respektive kommun att godkänna redovisat för-
slag till länsgemensam nyföretagarrådgivning. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 8 augusti 2018 bland annat att under 
flera år har Hallstahammars kommun haft en dialog med Nyföretagarcentrum 
om att kunna erbjuda deras tjänster på plats i kommunen. I dagsläget kan vi 
främst erbjuda stöd och rådgivning för att starta företag inne i Västerås. Genom 
att bilda en Gemensam nyföretagarrådgivning säkerställer vi att alla i Hallsta-
hammars kommun och övriga kommuner i länet erbjuds samma service och 
kunskap till blivande företagare och det lokala näringslivet. Därav kan vi bara 
se möjligheter och fördelar genom att Hallstahammars kommun blir en part i 
Gemensamt Nyföretagarrådgivning. 
 
Baserat på föreslagen finansieringsmodell kommer beräknad kostnad för 
Hallstahammars kommun bli 32 000 kronor per år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2018 § 124.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning och att kostna-
den härför om 32 000 kronor kommer att belasta kommunstyrelseförvaltningen, 
näringslivsenheten. 
 
_______ 
Exp: Näringslivsenheten 
         Region Västmanland 
 Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 156 
 
Riktlinjer för utformning av busshållsplatser och infrastruktur för buss-
trafik – för yttrande     Dnr 161/18 
 
Region Västmanland har skickat rubricerade riktlinjer på remisstill bland annat 
Hallstahammars kommun. Remisstiden pågår fram till den 31 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2018 bland 
annat att syftet med riktlinjerna är att vara ett stöd för de aktörer som arbetar 
med att planera, utforma och underhålla hållplatser inom Västmanlands län. 
Riktlinjerna beskriver ansvarsförhållanden, klassificering, vilken information 
som ska finnas på hållplatser samt utformning och utrustning.  
 
I korthet har följande utvecklats och förändrats i förhållande till Hållplatshand-
boken från 2010: 
  
• Ambitionen är att höja standarden på hållplatserna i Västmanland.  
• Höjt ambitionen vid om- och nybyggnationer av hållplatser.  
• Förtydligat krav och rekommendationer för hållplatser.  
• Hela resan perspektivet inklusive t.ex. gång och cykel.  
• Utvecklat kapitlet om vilken information som ska finnas på hållplatserna samt 
hur den ska vara utformad.  
• Tydliggjort vilka krav vi ställer på underhåll.  
• Nytt kapitel om gators utformning för att vara lämpliga för busstrafik.  
• Rekommendationer för annan infrastruktur som påverkar busstrafiken, så som 
farthinder och vändplatser.  
• Tydligare koppling till Trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Förslag till yttrande har upprättats. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 20 augusti 2018 § 125 att överlämna ärendet utan 
eget förslag till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden har den 21 augusti 2018 § 81 beslutat att som sitt yttrande 
överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 17 augusti 2018 och uttalat  att 
Region Västmanland ytterligare bör titta på hur man kan knyta ihop kollektiv-
trafiken till att främja turism i hela länet, (gärna i kombination med trepartslös-
ningar) och att hållplatser i kategori 1 utrustas med fritt wi-fi och att vissa ut-
valda hållplatser under kategori 1 också inkluderas i det, samt att uttala att 
trafikjusen bör ha bussprioriterad signal. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till yttrande kompletteras med dels vad 
som framgår av tekniska nämndens beslut den 21 augusti 2018 § 81, dels beho-
vet av en flexibel av- och påstigning, d v s att bussen kan stanna på andra plat-
ser än busshållsplatser i Hallstahammars kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att avge yttrande över riktlinjer för utformning av busshållsplatser och in-
frastruktur för busstrafik från Region Västmanland enligt en till ärendet 
hörande bilaga 
 
 
_________ 
Exp: Region Västmanland 
         Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 157 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-27 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-08-27 

 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-08-20 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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