SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.45
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 108
Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 108
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S) ej § 104
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M) § 87-88

Reinder Nispeling § 108

Kenth Erngren (V)

Annica Lindholm (V)
Claes Gustavsson (SD)
Rolf Hahre (S) § 104, 108
Stieg Andersson § 89-109

Närvarorätt

Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 104, 108, Marijo Edlund (S) Lennart Ahlström (S) § 87,
Barbara Hallström ej § 101 Reinder Nispeling (L) ej § 105,108, Håkan Freijd (M),
Stieg Andersson M) ej § 89-109, Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr,
kommunchef Carin Becker Åström § 87-102, övriga se § 87

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Claes Gustavsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 20 maj 2021 klockan 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

87 - 109

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………......................

Catarina Pettersson (S) ej §
Justerande

Kjell Ivemyr (S) §

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Claes Gustavsson (SD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 87 - 109

Sammanträdesdatum

2021-05-17

Anslaget uppsättes

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2021-06-11
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KS § 87
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 88 – Näringslivschef Madeleine Ahlqvist, kultur- och fritidschef Sven-Olof
Juvas, näringslivsutvecklare Marie Högkvist, samhällsbyggnadschef Anna
Windal och planarkitekterna Malin Jaans, Linnea Ehrling, Sandra Ekstedt
§ 90 – Teknisk chef Carina Elliot, projektledare Eva-Lena Verner, kultur- och
fritidschef Sven-Olof Juvas
§ 95-97 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal och exploateringsingenjör John
Pedersen

Sammanträdet ajourneras klockan 12.15-14.30
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur
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KS § 88
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl

Dnr 56/21

Näringslivschefen informerar om kommunens näringslivsstrategi och
handlingsplan.
Kultur- och fritidschefen och näringslivsutvecklaren informerar om arbetet med
framtagande av kommunens attraktionsstrategi.
Samhällsbyggnadschef och planarkitekt informerar om arbetet med
framtagande av planprogram för Kyrkbyn.
Kommunchefen informerar om följande:
•
•

Justerandes signatur

Inrättande av TIB, tjänsteman i beredskap
Personalfrågor inom kommunstyrelseförvaltningen
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KS § 89
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Dnr 56/21

Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med strategiska regionala
beredningen, klimat och miljörådet.
Catarina Pettersson (S) informerar från ägarmöte med Fibra och
Räddningstjänsten Mälardalen
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste möte med
jämställdhetsrådet och Strömsholms utvecklings AB
Catarina Pettersson (S) informerar från samtal med kronprinsessan Victoria och
prins Daniel som ägde rum den 23 april.
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KS § 90
Redovisning av drift och energieffektiviseringar m m efter genomförd för
renovering av Skantzöbadets reningsanläggning Dnr 340/20
Den 28 oktober 2020 § 96 beslutade kultur- och fritidsnämnden att hemställa
hos kommunstyrelsen om kompensation för ökade kapitalkostnader för renovering av Skantzöbadets reningsanläggning samt godkännande av slutrapport.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 222 att återremittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att nämnden ska inhämta redovisning från tekniska nämnden i vilken ska framgå var drift- och
effektiviseringen ligger, samt att det även ska det framgå vart ansvaret för
projekteringen, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari 2021
att hemställa till tekniska nämnden om svar på kommunstyrelsens
frågeställningar.
Därefter har tekniska nämnden den 24 mars 2021 § 35 beslutat att uttala
följande: ”att drift och energieffektiviseringen ligger på kultur- och fritidsnämnden, att ansvaret för projektering, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger på kultur- och fritidsnämnden enligt gällande avtal och organisation, samt att i övrigt godkänna redovisningen av drift- och effektiviseringar efter genomförd renovering av Skantzöbadets reningsanläggning daterad
den 10 mars 2021 och överlämna den till kultur- och fritidsnämnden.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 april 2021 bland annat
att man anser också detta vara riktig slutsats att drift och energieffektiviseringen ligger på kultur- och fritidsnämnden. När det gäller svaret från tekniska
nämnden på frågan om vem som bär ansvaret för projekteringen, genomförande
och reparation av vattenrutschbanan anser förvaltningen vara felaktig. Kulturoch fritidsförvaltningen redogör i skrivelsen för omständigheter kring renoveringen av vattenrutschbanan och genom det klargör att ansvaret för vattenrutschbanan under den period som renoveringen av Skantzöbadet reningsanläggning genomfördes (augusti 2019 till juni-2020) låg hos tekniska förvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden har den 28 april 2021 § 40 beslutat att uttala följande: att drift- och energieffektiviseringen av Skantzöbadet ligger på
kultur- och fritidsnämnden, att ansvaret för projektering, genomförande och
reparationer av vattenrutschbanan låg under perioden augusti 2019 – juni 2020
hos tekniska nämnden, samt att i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den
14 april 2021 och tekniska nämndens redovisning till kommunstyrelsen.
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Forts KS § 90
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 74.
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala följande:
•
•

drift- och energieffektiviseringen av Skantzöbadet ligger på kultur- och
fritidsnämnden
ansvaret för vattenrutschbanan ligger hos kultur- och nämnden och
under den period som renoveringen av Skantzöbadet reningsanläggning
genomfördes (augusti 2019 till juni-2020) togs ansvaret över av
tekniska nämnden, samt

att tydlig ansvarsfördelning/gränsdragningslista upprättas mellan tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden gällande kommunsens badanläggningar och vad som ingår i ansvaret.
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KS § 91
Kompensation till kultur- och fritisnämnden för ökade kapitalkostnader
för renovering av Skantzöbadets reningsanläggning Dnr 321/19
Under perioden augusti 2019 till juni 2020 renoverades Skantzöbadets reningsanläggning. Vid projektets start var renoveringskostnaderna budgeterat till 30
miljoner kronor. Tekniska förvaltningen har bedömt att 26 miljoner kronor har
en avskrivningstid på 40 år och resterande 4 miljoner kronor avser bassängtäckning med en avskrivningstid på 15 år. Detta innebär en kapitalkostnad om
1 500 000 kronor.
Kultur- och fritidschefen anför i skriveles den 28 oktober 2020 bland annat att
i tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt har projektbudgeten om 30
miljoner kronor överskridits med 2,6 miljoner kronor. 717 000 kronor av dessa
utökade kostnader kan härledas till renoveringen av vattenrutschkanan. Resterande 1 883 000 kronor är budgetöverskridande av huvudprojektet till följd av
otydlig dokumentation av ledning i mark och spolvattenledning som mynnar ut
i Kolbäcksån. De ökade kapitalkostnaden om 50 000 kronor och som inte kan
härledas till renoveringen av vattenrutschkanan, kommer att belasta kultur- och
fritidsnämndens ram från år 2021 och framöver.
Slutkostnaden av projektets renovering av Skantzöbadets reningsanläggning
uppgår till 32,6 miljoner kronor, ett överskridande med 2,6 miljoner kronor,
ger en sammanlagd kapitalkostnad om 1 580 000 kronor. 1 500 000 kronor av
dessa finns fördelat till kultur- och fritidsnämnden (900 000 kronor år 2020
och 600 000 kronor år 2021). 30 100 kronor av de resterande ökade
kapitalkostnaderna om 80 000 kronor ska enligt kommunstyrelsens beslut den
11 maj 2020 rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget. De resterande
50 000 kronor av de ökade kapitalkostnaderna ryms inte i föreslagna ramar för
budgetår 2021-2023.
Tf ekonomichefen anför i skrivelse den 6 november 2020 bland annat att i mål
och budget 2020–2022 avsattes 910 000 kronor för ökning av kapitalkostnader,
varav 881 000 kronor var avsatta för Skantzöprojektet, 27 000 kronor för
ombyggnad gula villan och 2 000 kronor avrundning. I samma budget fanns
även i planen för 2021 619 000 kronor för Skantzöprojektet. Då
ianspråktagande, som styr kapitalkostnaden, blev senare än vad som
slutredovisningen räknat på. Förvaltningens ståndpunkt är därför att kultur- och
fritidsnämnden beviljas 881 000 kronor för ökade kostnader för 2020 som
omfördelas från posten ”Årets investeringar ej utfördelade” för 2020. Sedan att
i mål och budget 2021–2023 från posten ”Årets investeringar ej utfördelade”
omfördelar 619 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden. Detta täcker det
ursprungliga planerade kapitalkostnaderna.
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Forts KS § 91
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 222 att återremittera
ärendet till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att nämnden ska inhämta redovisning från tekniska nämnden i vilken ska framgå var drift- och
effektiviseringen ligger, samt att det även ska framgå vart ansvaret för projektering, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med redovisning med anledning av
återremissen. Redovisningen hanteras i särkskilt ärendet.
I budget 2021-2023 kompenseras kultur- och fritidsnämnden med 50 000
kronor fr o m 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 75.
Kommunstyrelsen beslutar
att i budget 2021 omfördela 881 000 kronor från posten ”Årets investeringar ej
utfördelade” för 2021 till kultur- och fritidsnämnden,
att i budget 2021 omfördela 619 000 kronor från posten ”Årets investeringar ej
utfördelade” för 2021 till kultur- och fritidsnämnden, samt
att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma till budgetberedningen 2023-2025
med en beräkning på eventuella driftsvinster för året 2021.

________
Exp till: Ekonomi- och finansenheten
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 92
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för
utomhusdusch på Skantzöbadet Dnr 172/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 april 2020 § 42 att hemställa hos
tekniska nämnden att åtgärda uteduschen på Skantzöbadet under 2021 år och att
man även ser över statusen på den andra duschen. Åtgärderna ska utföras så att
duschplatserna är i gott skick inför öppnanden av badet 2021.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse 6 april 2021 att det under 2019–2020
genomfördes ett antal åtgärder för att förbättra Skantzöbadets prestanda. Nya
ledningar till och från bassängerna drogs, bassängduk lades, ny reningsanläggning anlades samt även andra anordningar som förlänger den tekniska livslängden på anläggningen. När förvaltningen slog på vattnet i april 2020 så upptäcktes en vattenläcka vid en av uteduscharna. Rören som ligger under betongplattan hade spruckit på några ställen vilket gör att vatten skjuter upp ur gräsmattan. Duscharna är gamla och rören likaså.
Tekniska nämnden har den 21 april 2021 § 56 beslutat att ansöka hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 70 000 kronor från
investeringsbudgeten för 2021 från ”Utomhusdusch Skantzöbadet” för
utomhusdusch Skantzöbadet, samt att ingen kompensation om
nettokostnadsökningen om 4 423 kronor/år behövs då den kommer läggas på
hyran för Skantzöbadet.
I investringsbudget för 2021 finns 70 000 kronor upptaget för ”Utomhusdusch
Skantzöbadet”. Vidare är det enligt dokumentet för ”mål och budget 2021–
2023” som fastställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 154
kommunstyrelsen som beslutar om startbesked för de investeringar som i
dokumentet är uppmärkta med ”KS Startbesked” inom respektive budget år.
Ekonomi- och finansenheten har meddelat att man inte har något att erinra.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 76.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 70 000 kronor från
investeringsbudgeten för 2021 från ”Utomhusdusch Skantzöbadet” för utomhusdusch på Skantzöbadet, enligt en till ärenden hörande bilaga,
att inte kompensera för nettokostnadsökningen om 4 423 kronor/år då den läggs
på hyran för Skantzöbadet, samt
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att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 93
Investeringsmedel och startanmälan för inventarier för uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars kommun – barn- och utbildningsnämnden
Dnr 179/21
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 april 2021 beslutat att ansöka hos
kommunstyrelsen om dels investeringsmedel för 2021 om 250 000 kronor för
inventarier för uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars kommun, dels om
starttillstånd för att ianspråkta 250 000 kronor för inventarier för uppstart av
gymnasieenhet i Hallstahammars kommun. Vidar har nämnden beslutat, att
nettokostnadsökningen till följd av ianspråktagande av medel bekostas inom
barn- och utbildningsnämndens budget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 januari § 3 att som inriktningsbeslut uttala att starta upp och driva gymnasieutbildningens introduktionsprogram, individuellt alternativ och språkintroduktion, inom Hallstahammars
kommun. I beslutet framgår det också att bedriva programmen i egen regi ger
ekonomiska vinster för kommunen. Kostnad för IMA och IMS för 20 elever
idag: 3 306 953 kronor/år eller 165 348 kronor/elev. Total kostnad för 20 elever
på IMA och IMS i egen regi: 2 426 600 kronor/år eller 121 330 kronor/elev.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 april 2021 bland
annat att målet är att starta en liten gymnasieenhet som erbjuder individuellt
alternativ och språkintroduktionsprogrammet. IMA och IMS i Hallstahammar
ska finnas till för elever som behöver läsa in grundskolämnen, för att få behörighet till gymnasieutbildning, yrkesutbildning inom vuxen eller komma
vidare till arbete. Målet är att erbjuda en lugn miljö i ändamålsenliga lokaler
där eleverna ska ha möjligheten att läsa upp till 12 grundskoleämnen, årskurs
7–9. De mest lämpliga lokalerna finns i Eldsbodahuset. För att kunna starta
undervisningen som planerat behöver förvaltningen förbereda och inreda den
aktuella lokalen så de kan ta emot elever och bedriva undervisning av hög
kvalitet. Lokalerna behöver utrustas i två etapper, etapp 1 år 2021 och etapp 2
år 2022. I första hand kommer lokalerna att utrustas med överblivna möbler
inom Hallstahammars kommun, i andra hand behöver dessa köpas in. Uppskattad kostnad för etapp 1 är 250 000 kronor och för etapp 2, 100 000 kronor.
Investeringen ses som nödvändig för att kunna genomföra de beslut som har
tagits i barn- och utbildningsnämnden.
Nettokostnadsökningen beräknas uppgå till 27 338 kronor per år.
Ekonomi- och finansenheten anför i skrivelse den 5 maj 2021 bland annat att
inventarier som har en förväntad nyttjande tid över 3 år och där totalsumman
överstiger ett prisbasbelopp (47 600 kr) ska enligt kommunens investeringsriktlinjer betraktas som en investering. Detta ärende kallat etapp 1 beräknas kostnaderna uppgå till 250 000 kronor och ha en nyttjande tid på 10 år.
Justerandes signatur
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Forts KS § 93
Den kapitalkostnad som uppstår har barn- och utbildningsnämnden beslutat att
ta inom egen ram då kostnadsbesparingen av att ta hem dessa elever är betydligt större än de egna kostnadsökningarna. Kvar att lösa är då omfördelningen
av investeringsmedel då denna investering inte var känd vid beslutet för investeringsbudgeten 2021. Från investeringsposten ”KS oförutsedda investeringar” på totalt 25 000 000 kronor har under året omfördelats 15 900 000
kronor till ”Ombyggnad av Ädelstenen till förskola”, 2 000 000 kronor till ”Ny
busshållplats i kyrkbyn” samt 420 000 kronor till ”Renovering av vattenrutschbanan på Skantzöbadet”. Kvar finns då 6 680 000 kronor att omfördela under
året. Förvaltningens förslag är där för att omfördela 250 000 kronor till etapp 1
”Inventarier för uppstart av gymnasieenhet”. Etapp 2 ligger med i investeringsäskandena till ”Mål och budget 2022–2024”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 77.
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 250 000 kronor från ”KS oförutsedda investeringar” till ”Inventarier för uppstart av gymnasieenhet”,
att bevilja starttillstånd för projektet ”Inventarier för uppstart av gymnasieenhet”,
att kapitalkostnaden härför ska rymmas inom barn- och utbildningsnämndens
budgetram, samt
att barn- och utbildningsnämnden efter att investeringen är gjord lämnar en
slutredovisning av projektet.

________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 94
Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU
2020:22) – för yttrande Dnr 106/21
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet har översänt remissen Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22) till
Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska vara Infrastrukturdepartementet tillhanda senast den 7 juni 2021.
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att tillsätta en särskild utredare med
uppdrag att lämna förslag om hur bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster ska
kunna främjas. I uppdraget har ingått att i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster. Om en ordning med sänkt skattesats på bilpoolstjänster inte bedöms vara möjlig har i utredningens uppdrag i andra hand ingått att undersöka andra sätt att främja bilpooltjänster än inom ramen för skattesystemet. Utredningen har också haft i
uppdrag att avgränsa och definiera begreppet bilpoolstjänst utifrån vilken verksamhet som bör gynnas och vilken tjänst som ska omfattas för att uppnå mer
resurseffektiva transporter. Det har även ingått att överväga vilka krav som ska
ställas i fråga om de fordon som används i en sådan bilpoolstjänst.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 april 2021 bland annat att utredningen är väl genomarbetad och belyser väl förutsättningarna för bilpooler. Utifrån förslaget ser förvaltningen att utvecklingen av bilpoolerna till största del
kommer att ske i storstäder utifrån förslagets utformning. Kollektivtrafikens
förutsättningar tillsammans med parkeringssituationen och avsaknad av möjliga
skattelättnader skapar inte de förutsättningar som behövs för ett större genomslag i mindre kommuner och på landsbygden. Förvaltningen delar utredningens
bild av att en bilpool är ett komplement till övrigt hållbart resande. Inom Hallstahammars kommun byggs det allt fler flerfamiljshus där tillgången på parkeringsplatser är begränsad. Det innebär att allt fler bilar parkeras på intilliggande
gator vilket påverkar så väl trafiksäkerhet, framkomlighet som drift och underhåll. Förvaltningen delar utredningens uppfattning att en ökad användning av
bilpooler, under förutsättning att också bilägandet minskar, skulle minska behovet av parkeringsytor för boende. I Hallstahammar, som i många andra små
och medelstora kommuner i Sverige är parkeringar på allmän plats inte avgiftsbelagda då det inte finns samma problematik med trängsel som i storstäder. I
utredningen nämns även att intresset för bilpooler är större i områden där
parkeringsplatser för bilar är få eller avgiftsnivån är relativt sett hög. Tekniska
nämnden har den 21 april 2021 § 51 beslutat att överlämna förvaltningens
skrivelse som sitt yttrande.
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 7 maj 2021. Tekniska nämnden
har i sitt yttrande påtalat att incitamenten för att starta och driva motorfordonspooler på landsbygden är relativt låg eftersom det saknas utbredda problem
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Sida

()

Forts KS § 94
med trängsel och parkeringsplatser på landsbygd i stor utsträckning inte är
förenade med en avgift. Förvaltningen delar denna bild men ser ändå positivt på
att en lag om motorfordonspooler införs och att lagen ska syfta till att främja en
ökad användning av motorfordonspooler och därigenom bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Förslaget är ett första steg för att
underlätta för användningen av motorfordonspoler och utredningen utgör ett
gediget underlag för fortsatt arbete med frågan för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon. Vi anser vidare att kommande föreskrifter för
Motorfordonspooler ska innehålla miljö- och trafiksäkerhetskrav för delningsfordon för att uppnå det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta
2030.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 78.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande remissen Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av
motorfordon (SOU 2020:22) överlämna tekniska nämndens beslut den 21 april
2021 § 51 samt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den7 maj 2021.

________
Exp till: Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 95
Marköverlåtelsesavtal för del av fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:131
Dnr 342/20
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 56 om markanvisning avseende byggnation av padelhall på södra Nibble.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal,
som bygger på det inlämnade förslaget på padelanläggning som lämnades in i
samband med markanvisningen. Avtalet reglerar köpeskilling, tider och övrig
ansvarsfördelning mellan parterna i samband med marköverlåtelsen. För den
aktuella etableringen av padelanläggningen har bolaget bildats. Tillträdet till
fastigheten är satt till senast 30 juli 2021. Marköverlåtelseavtalet innehåller
bestämmelse som innebär en byggnadsskyldighet inom 1,5 år från marköverlåtelseavtalets upprättande.
Köparen skall betala 787 920 kronor för fastigheten.

Arbetsutskottet beslutade den 10 maj 2021 § 79 att överämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att avtalet ska godkännas.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att godkänna marköverlåtelseavtal för del av fastigheten HallstahammarsNibble 1:131.

________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 96
Markanvisningsavtal för fastigheten Västtuna 1:319 – för godkännande
Dnr 175/21
Aroseken AB har presenterat ett bebyggelseförslag som innebär tillskapande av
bostäder inom fastigheten Västtuna 1:319. Markområdet är mera känd för allmänheten som Folkets park. Nu gällande detaljplan för området medger inte
byggnation av bostäder. På fastigheten i dag finns bland annat Folkets hus.
Markområdets exakta avgränsning bestäms vid en kommande detaljplaneprocess.
Syftet med markanvisningsavtalet är att ge Aroseken ensamrätt att under vissa
villkor förvärva markanvisningsområdet och att bebyggelseförslaget ska prövas
i en detaljplaneprocess. Markanvisningens avtalstid är 2 år. Kommunen bekostar detaljplanen medan Aroseken tar fram och bekostar de utredningar som
är kopplade till den föreslagna husbyggnationen och som berör kommande
kvartersmark till exempel solstudier, bullerutredning, geoteknik för husbyggnation, dagvattenutredning med mera. inklusive fastighetsbildningsåtgärder och
anpassning till allmän platsmark Inriktningen i markanvisningsavtalet är att
Folkets hus samt övriga byggnationer och anläggningar inom området ska ingå
i förvärvet vid marköverlåtelsen.
Markanvisningsavtalet har en giltighetstid om 2 år. Innan utgången av markanvisningsavtalets giltighetstid ska parterna ha upprättat ett marköverlåtelseavtal.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 80.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal mellan Hallstahammars kommun och Aroseken AB avseende byggnation av bostäder på fastigheten Västtuna 1:319.

________
Exp till: Aroseken
Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 97
Planuppdrag för fastigheten Västtuna 1:319

Dnr 185/21

Aroseken AB har presenterat ett bebyggelseförslag för bostäder på kommunens
fastighet Västtuna 1:319. Förvaltningen har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal mellan parterna. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att bebyggelseförslaget ska prövas genom framtagande av en detaljplan för det markområdet
som omfattas av markanvisningsavtalet.
Då markområdet är kommunens fastighet bekostas detaljplanen av kommunen
medan Aroseken tar fram och bekostar de utredningar som är kopplade till den
föreslagna husbyggnationen och som berör kommande kvartersmark till exempel solstudier, bullerutredning, geoteknik för husbyggnation, dagvattenutredning med mera inklusive fastighetsbildningsåtgärder och anpassning till allmän
platsmark.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 81.
Kommunstyrelsen beslutar
att

detaljplan för Västtuna 1:319 i Hallstahammar tas fram.

________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 98
Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för
Västmanlands län – för yttrande Dnr 152/21
Region Västmanland har översänt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av länsplan för Västmanlands län till Hallstahammars kommun för
yttrande.
Vart fjärde år uppdateras de långsiktiga planerna för transportinfrastrukturen i
Sverige. Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag på nationell trafikslagsövergripande plan som beslutas av regeringen. Parallellt ska det inom
varje län upprättas en länsplan till ledning när medel för investeringar och förbättringsåtgärder ska fördelas. Region Västmanland ansvarar för att ta fram en
ny länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. En strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedömning ska genomföras av länsplanen. Den strategiska miljöbedömningen ska omfatta en miljökonsekvensbeskrivning som
uppfyller kraven i miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen kommer också en
social konsekvensbeskrivning att ingå. Hållbarhetsbedömningen utgår från de
transportpolitiska målen och andra nationella mål samt regionala mål.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 april 2021 att man finner förslaget mycket väl genomarbetat avseende både innehåll och omfattning och bedömer ambitionsnivån som mycket hög. Vidare ser förvaltningen mycket positivt på att Region Västmanland visualiserar resultatet av den omfattande miljöbedömningen i en matris. Möjligen bör Region Västmanland bedöma huruvida
det kan vara relevant att även bedöma miljöeffekter utanför Västmanlands län
då länsplanen kan komma att ge effekter utanför länsgränsen. Tekniska nämnden har den 21 april 2021 § 55 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse
som sitt yttrande.
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 7 maj 2021 bland annat man
finner förslaget mycket väl genomarbetat avseende både innehåll och omfattning och bedömer ambitionsnivån som mycket hög. Vidare ser förvaltningen
mycket positivt på att Region Västmanland visualiserar resultatet av den omfattande miljöbedömningen i en matris. Möjligen bör Region Västmanland bedöma huruvida det kan vara relevant att även bedöma miljöeffekter utanför
Västmanlands län då länsplanen kan komma att ge effekter utanför länsgränsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 84.
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Forts KS § 98
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande överlämna tekniska nämndens beslut den 21 april 2021 §
55 samt kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 maj 2021.
________
Exp till: Region Västmanland
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsenheten
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KS § 99
Anmälan av tillsynsbesök hos Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Dnr 65/21
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av Västra Mälardalens överförmyndarnämnds verksamhet den 3 november 2020 och upprättat
en rapport över inspektionen.
Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att
kritisera överförmyndarnämnden på följande punkter:
- Brister vid överlämning av redovisningshandlingar
- Bristfällig handläggning vid godkännande av arvskifte
- Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 9 februari 2021 § 26 beslutat
att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 85.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera rapporten som en anmälan.
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KS § 100
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar
ekonomisk förening u p a - instruktion till ombudet Dnr 164/21
Sporthallen i Hallstahammar har den 16 april 2021 tillsammans med resultatoch balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie föreningsstämma den 27
maj 2021 klockan 17.00 i Sporthallen. Årsredovisning har ännu inte inkommit
till kommunen.
Kommunfullmäktige har utsett Maria Blomberg (L) till ombud med Örjan
Andersson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordinarie
föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021. Vidare beslutade fullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Per Hedfors
(M) som revisor med Bo Hedman (S) som ersättare för tiden från ordinarie
föreningsstämma 2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022 (KF § 12, 62/21).
För uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma
2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022 har kommunstyrelsen utsett Rolf
Hahre (S) till ledamot tillika ordförande med Kenth Erngren (V) som ersättare
Kultur- och fritidsnämnden har för samma tid utsett Mikael Andersson (S) som
ledamot med Kristina Nylander (V) som ersättare i föreningens styrelse.
Förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse
kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska förening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen.
Arbetsutskottet beslutade den 10 maj § 2021 § 86 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge
ombudsinstruktion.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet Catarina Petterssons (S) yrkande
att uppdra till ordförande att avge ombudsinstruktion till föreningsstämma med
Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a.

________
Exp till: Ordförande
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KS § 101
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 113/21
Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 30 april 2021 tillsammans med årsredovisning och verksamhetsberättelse inkommit med kallelse till ordinarie
föreningsstämma den 21 maj 2021 klockan 08.00. Deltagande kommer att ske
digitalt via Teams.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma
2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022 utsett Birgitta Westman (S) med
Birgitta Hagström (S) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat
att ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Barbara Hallström (L) som
ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2021
t o m ordinarie föreningsstämma 2022 (KF § 13/21).
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 87.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands
Tolkservice ekonomisk förening rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
att oförändrad medlemsavgift för 2021, samt
att anmoda ombudet att föreslå Barbara Hallström (L) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2021 t o m ordinarie
föreningsstämma 2022.

________
Exp till: Ombudet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 102
Avsiktsförklaring gällande ansökan om förberedande stöd – Leader
Mälardalen Dnr 182/21
Jordbruksverket förbereder nästa programperiod för Leader. När nästa programperiod startar ska allt vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom
Leader. Det innebär att nya leaderområden ska vara etablerade och godkända
och att det ska vara möjligt att söka stöd.
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering
från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande programperiod. I nuvarande programperiod har det varit möjligt att
finansiera projekt via fyra fonder. Eftersom begreppet lokalt ledd utveckling är
förknippat med flerfondsarbete kommer Jordbruksverket att använda begreppet
Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden i nästa programperiod.
Jordbruksverket ser flera administrativa förenklingar med en enfondslösning
eftersom leaderföreningarna vid utformning, genomförande och uppföljning av
sin strategi endast behöver förhålla sig till regelverket för en fond. Det kan i sin
tur skapa förutsättningar för bättre målstyrning och ökat effekt- och resultatfokus.
Att etablera nya leaderområden är en lång process och man väntar fortfarande
på vissa politiska beslut, till exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med att förbereda för Leader i nästa programperiod. Det
första steget var en intresseanmälan för att bilda leaderområde. Jordbruksverket
fick in 51 intresseanmälningar och har genomfört en uppföljning av dessa.
Jordbruksverket har genomfört en första utbildning i strategimall och handbok.
Utbildningarna är uppdelade i flera steg och löper parallellt med partnerskapens
process för att skriva strategin. Nästa steg för partnerskapen är att söka förberedande stöd för strategiskrivning.
Ansökan om förberedande stöd är öppen till och med den 6 juni 2021. Stödet är
uppdelat i två delar. Första delen sökes för mobilisering och strategiskrivande.
Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka, och
är avsedd för komplettering av utvecklingsstrategier och bildande av LAG.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 88.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Leader Norra Mälarstranden uttala som en avsiktförklaring att Hallstahammars kommun står bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi.
________
Exp till: Leader Mälardalen
Jordbruksverket
Justerandes signatur
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KS § 103
Ägardirektiv för Fibra AB – för godkännande

Dnr 180/21

Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 3,4 % bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Energi och miljö samt Arboga kommun har gått ur
bolaget. Som en konsekvens av Eskilstuna Energi och Miljö AB och Arbogas
kommuns utträde ur bolaget har nya ägardirektiv upprättats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 89.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna ägardirektiv för Fibra AB, enligt en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 104
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2020 –
ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 159/21
Ingvor Regnemer (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Rolf Hahre (S).
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 12 april 2021 inkommit med
årsredovisning för 2020.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 11 mars 2021 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 90.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Härefter återinträder Ingvor Regnemer (S).
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KS § 105
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2020 – ansvarsfrihet för
styrelsen Dnr 160/21
VafabMiljö kommunalförbund har den12 april 2021 inkommit med årsredovisning för 2020.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 6 april 2021 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 91.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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KS § 106
Sommargåva till Hallstahammars kommuns medarbetare – finansiering
härför Dnr 92/21
Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2020 att anslå upp till 750 000 kronor
ur kommunstyrelsens budget för gåvokort, under sommaren 2020, till
kommunens personal för att visa sin uppskattning till kommunens medarbetare
och samtidigt stödja näringslivet i Hallstahammars kommun.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2020 att ge en gratifikation (i form av
ett engångsbelopp) i samband med december månads löneutbetalning som en
uppmuntran till Hallstahammars kommuns medarbetare som har arbetat under
pandemin Gratifikationen bestod av ett belopp på 1500 kronor till samtliga
medarbetare och 3 000 kronor för de medarbetare som arbetade inom särskilt
utsatta verksamheter, d v s grundskolan, särskolan och förskolan samt vård,
omsorg och LSS.
Belastningen på kommunens medarbetare har fortsatt tidvis varit tuff vintern
och våren under pandemin. För att visa sin uppskattning för de enorma insatser
som alla gjort och som ett tack, precis som förra sommaren, vill den politiska
ledningen dela ut en sommargåva bestående av presentkort till sina 1600 medarbetare. Presentkort är på 400 kronor. Medarbetare i de verksamheter som
varit särskilt hårt drabbade kommer att få ett presentkort på 600 kronor.
Presentkortet ska användas i Hallstahammars kommun för att stärka den lokala
handeln. Presentkortet gäller inte för livsmedel, alkohol, spel, tobak och
apoteksvaror. Kortet ska gälla hos de företag som så önskar i Hallstahammars
kommun förutom de undantag som beskrivs ovan. Presentkortet ska gälla under
tiden 1 juni till 31 augusti 2021. Kostnad för presentkortet kommer att uppgå
till högst 900 000 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 5 maj 2021 för ärendet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 maj 2021 § 92.
Kommunstyrelsen beslutar
att utdela presentkort på 400 kronor till medarbetare i Hallstahammars kommun
som uppfyller kriterierna enligt tjänsteskrivelse 2021-05-05,

att utdela presentkort på 600 kronor till medarbetare i de verksamheter som
varit särskilt hårt drabbade i enlighet med tjänsteskrivelse 2021-05-05,
att presentkorten gäller under tiden 1 juni – 31 augusti 2021, samt
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Forts KS § 106
att anslå 900 000 kronor ur kommunstyrelsens budgetram för gåvokort i
enlighet med skrivelse daterad 2021-05-05.
Det noteras att beslutet är enhälligt.

_________
Exp till:
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Ekonomi- och finansenheten
HR-enheten
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KS § 107
Kallelse till årsstämma med Mälarens Vattenvårdsförbund – instruktion
till ombudet Dnr 119/21
Mälarens vattenvårdsförbund inkom den 7 maj 2021 med kallelse samt
handlingar till ordinarie förbundsstämma den 21 maj 2021. Stämman kommer
att genomföras digitalt. På stämman ska fattas beslut om framtida organisation
och finansiering från 2022.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma
2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022 utsett Tony Frunk (S), Bengt
Hultin (V) och Anna Gunstad Bäckman (C) som ombud varav Anna Gunstad
Bäckman (C) även utsetts som röstombud. (KF § 18/21).
Kommunstyrelsen har den 15 mars 2021 § 48 beslutat att förorda Vägvall 2 Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022–2027.
Hallstahammars kommun betalar i dag till Mälarens Vattenvårsförbund 37 500
kronor/år. Med vägval 2 blir kommunens årliga kostnad 35 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anmoda röstombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Mälarens
vattenvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
att årsavgifter fastställs,
att verksamhetsplan och budget fastställs,
att visionen för 2022-2027 fastställs, samt
att organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 2022
fastställs, samt
att anmoda ombudet att föreslå Peter Ristikartano (MP) som ledamot i
förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2021 t o m
ordinarie förbundsstämma 2023.

________
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KS § 108
Kallelse till årsstämma med Stiftelsen för främjandet av trafiken på
Strömsholms kanal – instruktion till ombudet Dnr 178/21
Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och
lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Reinder
Nispeling (L). Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet.
Stiftelsen för främjanden av trafiken på Strömsholms Kanal har den 28 april
2021 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma den 28 maj 2021 klockan
13.30, kommunhuset, Hallstahammar. Deltagande kan även ske digitalt.
Kommunfullmäktige har beslutat utse Christer Hansson (V) som röstombud
med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden fr o m årssammanträdet med
representantskapet 2021 fram till årssammanträdet med representantskapet
2022. Fullmäktige har vidare beslutat att röstombudet ska föreslå Catarina
Pettersson (S) som ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i
stiftelsens styrelse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2020
t o m årssammanträdet med representantskapet 2021 (KF § 20/20).
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och
balansräkningen fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret, att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med Anna
Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från
årssammanträdet med representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med
representantskapet 2022, samt att den av stiftelsen utsedda ombudet ska föreslå
Catarina Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad
Bäckman (C) som ersättare i Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från
årssammanträdet med representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med
representantskapet 2022.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande
att anmoda röstombudet att vid representantskapet i Stiftelsen för främjande av
trafiken på Strömsholms Kanal, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
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Forts KS § 108
att anmoda röstombudet att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med
Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från
årssammanträdet med representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med
representantskapet 2022, samt
att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att föreslå Catarina Pettersson (S)
som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i
Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från årssammanträdet med
representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med representantskapet 2022.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C).
Catarina Pettersson (S) återtar ledningen a sammanträdet.

________
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Ombudet
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KS § 109
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-17
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-17
- Arbetsutskottets protokoll 2021-05-10
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
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