
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30-16.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S) 
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD) § 224-250  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Håkan Freijd (M) § 222-223  
 Annica Lindholm (V) § 224-250  
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) Lennart Andersson (S), Lennart Ahlström (S), Hanane 

Haddad (L), Reinder Nispeling (L), Håkan Freijd (M) ej § 222-223, Stieg Andersson 
(M); Annica Lindholm (V) 222-233, Ewa Björklind (SD), samt sekreterare Carina 
Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 222. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) och Tony Frunk (S) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 13 november 2019 klockan 16.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 222-250 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Claes Gustavsson (SD)   Tony Frunk (S) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 222-250 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-11 
  
Anslaget uppsättes 2019-11-14 Anslaget nedtages 2019–12-06 

 
 

 201911-12   § 243          2019-12-04 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 2 () 
 

  
 
 
 KS § 222 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 222 – Kollektivtrafiksamordnare Hans Engstrand, kommunchef Carin 
Becker-Åström 
§ 225 - Kollektivtrafiksamordnare Hans Engstrand 
§ 236-237 – Teknisk chef Carina Elliot 
§ 243 – Säkerhetsamordnare Lina Marklund, utvecklingschef Magnus 
Gustavsson 
§ 245 – XX, föreståndare, Sporthallen ek förening 
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.45 – 14.00. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 3 () 
 

  
 
 
KS § 223 
 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 6/19 
 
Kommunchefen och kollektivtrafiksamordnaren informerar om den kommande 
upphandlingen som ska genomföras för kollektivtrafiken.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 4 () 
 

  
 
 
KS § 224 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m     Dnr 6/19 
 
Sigge Synnergård (L) informerar från senaste mötet från regionens sam-
verkansgrupp barn- och unga. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet från regionens samverkans-
grupp äldre. 
 
Ledamöter/ersättare redogör för besök hos företagare den 9 oktober 2019. 
 
Catarina Pettersson (S) redogör från ägarmöte med VafabMiljö där man bland 
annat redogjorde för förslag till ny avfallsaxa.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 5 () 
 

  
 
 
KS § 225 
 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022  
Dnr 266/19 
 
Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfatt-
ningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den 
mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Rubricerat program uppfyller kraven i lagstift-
ningen. 
 
Färdtjänst är enligt lagen om färdtjänst "särskilt ordnade transporter för perso-
ner med funktionshinder". I Sverige är varje kommun ansvarig för att färdtjänst 
inom kommunen är av god kvalitet. Oftast ordnas den som en form av kollek-
tivtrafiken. Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktions-
nedsättning, som antagits av Riksdagen, till år 2010 är generellt inte nådd. Det 
tillhör de grundläggande kraven på kollektivtrafiken som ska genomsyras av 
tillgänglighet.  
 
Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska 
rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta 
finns lagar, regler och riktlinjer. Få har arbetat på ett sådant sätt att målet om 
den tillgängliga kollektivtrafiken har nåtts. Visionen är att alla ska kunna resa 
med den allmänna kollektiva trafiken. Värdegrunden för tillgänglighetsarbetet 
grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för människor med funktions-
nedsättning.  
 
Hallstahammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färd-
tjänst och riksfärdtjänst varav föreliggande trafikförsörjningsprogram för 2019-
2022 har upprättats. 
 
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2019 § 70 att som sitt yttrande över 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022 över-
lämna förvaltningens skrivelse daterad den 14 mars 2019. 
 
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har båda beslutat 
uttala att man inte har något att erinra mot Trafikförsörjningsprogram för färd-
tjänst och riksfärdtjänst 2019-2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 173. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022 
för Hallstahammars kommun enligt en till ärendet tillhörande bilaga.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 6 () 
 

  
 
 
KS § 226  
 
Detaljplan för Kolbäcks centrum (f d Myran) Dp. 214 – för antagande 
Dnr 166/19 
 
2017 vann detaljplanen 214 Myran för Kolbäcks centrum laga kraft. Planen 
reglerar området för bostadsbebyggelse upp till fem våningar. Hallstahammars 
kommun har tillsammans med region Västmanland identifierat behovet av av-
lastning för vårdcentralen i Kolbäck. En yta som bedömts vara lämplig är 
detaljplaneområdet för Myran. För att vårdcentral ska vara möjligt att uppföra 
krävs en detaljplaneändring där användning av vård tillåts i plankartan. Till 
planbeskrivningen har också ett planbeskrivningstillägg författats.  
 
Fastigheten för fd Myran utnyttjas inte idag och behovet av en lokal för vård-
centralens verksamhet bedöms av samhällsbyggnadsenheten som stort. Det 
centrala läget i Kolbäck är attraktivt och bedömningen är att en vårdcentralsav-
delning kan stärka Kolbäcks centrum ytterligare. 
 
I gällande detaljplan för området är det möjligt att uppföra bostadsbebyggelse 
på fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:247. Detaljplanändringens syfte är att pröva 
markens lämplighet att kompletteras med användningsbestämmelserna D för 
vård samt C1 för samlingslokal. Ändringen möjliggör att Kolbäcks centrum kan 
stärkas med en tätare bebyggelse och en ny lokal för vårdcentralen.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. De synpunkter som kom-
mit in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande. Ingen av synpunkterna har medfört några förändringar i 
planhandlingarna. Detaljplanen bedöms vara redo att skickas vidare för 
antagande. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 173. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för, Kolbäcks centrum (fd Myran) Dp. 214. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 7 () 
 

  
 
 
KS § 227 
 
Åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg Lyckhem – Näs    Dnr 332/19 
 
Hallstahammars kommun har under en lång period arbetat för att kommunens 
tre tätorter (Hallstahammars, Kolbäck, Strömsholm) ska vara sammankopplade 
av ett smidigt och trafiksäkert gång- och cykelnät. I dagsläget finns inte den 
kopplingen vilket gör att trafikanter mellan tätorterna är utelämnade att åka bil 
eller buss för att på ett trafiksäkert sätt färdas mellan tätorterna. Det drabbar i 
stor grad kommunens barn och ungdomar som inte har möjlighet att köra bil. 
Även rekreationscyklister och pendlare behöver samsas med biltrafikanter för 
att kunna cykla mellan tätorterna. Detta gynnar inte kommunens ambitioner om 
ett mer hållbart resande och därför är sammankopplingen av kommunen tre tät-
orter med ett gång- och cykelnät av högsta prioritet.  
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 31 oktober 2019 att utred-
ningen om att bygga en ny gång- och cykelväg (GC – väg) mellan Lyckhem 
och Näs pågår. Första steget i processen är en åtgärdsvalsstudie. Frågan har nu 
fått hög prioritet eftersom det finns en möjlighet att samproducera vägen med 
den nya motorväg som ska byggas mellan Köping och Västjädra. Hallstaham-
mars kommun har åtagit sig att färdigställa en åtgärdsvalsstudie som är första 
steget i Trafikverkets planeringsprocess. Nästa steg är att ta fram en vägplan för 
projektet. Trafikverket ansvarar för framtagandet av vägplanen. Syftet med 
projektet är att koppla samman Hallstahammar-Kolbäck-Strömsholm med ett 
smidigt och trafiksäkert gång- och cykelvägnät. Om fler går eller cyklar så 
bidrar detta till ökad folkhälsa samt till ett mer hållbart resande. Avslutningsvis 
föreslås att kommunen går vidare i processen och godkänner åtgärdsvals-
studien. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 176. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg Lyckhem – Näs. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KS § 228 
 
Förlängning av markanvisningsavtal avseende Niten 1 – godkännande av 
tilläggsavtal    Dnr 31/19 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2019 att godkänna markanvisnings-
avtal avseende Niten 1 med Widen och Eriksson AB.  
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 24 oktober 2019 bland annat att 
Hallstahammars kommun tecknade den 14 mars 2019 ett markanvisningsavtal 
med Widen och Eriksson Byggnads AB. Avtalet löper på 8 månader och ger 
bolaget ensamrätt att planera, projektera och sälja bostadsrätter på en del av 
fastigheten Niten 1 i Hallstahammar. Bolaget har hört av sig till kommunen och 
vill förlänga avtalet i ytterligare 8 månader. Som skäl till förlängningen har bo-
laget anfört att försäljningen går allt bättre och att man därför har en förhopp-
ning om att inom kommande 8 månader ska ha sålt tillräckligt många bostads-
rätter för att bolaget ska kunna starta byggnationen. 
 
Samhällsbyggnadsenheten tycker att det är angeläget att det byggs nya bostäder 
i kommunen eftersom efterfrågan är stor på nya bostäder. Man ser därför posi-
tivt på att förlänga avtalet och hoppas därmed att byggandet av bostäderna ska 
kunna komma igång under nästa år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 177. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tilläggsavtal till befintligt markanvisningsavtal avseende Niten 1 
med Widen och Eriksson AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 229 
 
Godkännande av avtal avseende medfinansiering av gång- och cykelväg 
längs väg 252 Strömsholm-Kolbäck samt finansiering härför    Dnr 331/19 
 
Trafikverka har översänt förslag till medfinansieringsavtal gällande gång- och 
cykelväg mellan Strömsholm-Kolbäck, Hallstahammars kommun. Avtalet av-
ser byggnation av en ca 4 km ny friliggande GC-väg mellan Strömsholm och 
Kolbäck, längs väg 252. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts 
åtaganden och finansiella ansvar för åtgärden. För gång- och cykelinfrastruk-
tursatsningar längs med den regionala/statliga infrastrukturen krävs det i region 
Västmanland en medfinansiering från kommunen eller extern part om 50 % för 
genomförande. Enligt förslaget beräknas medfinansiering till den statliga 
anläggningen uppgå till totalt 12 200 000 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 31 oktober 2019 att utred-
ningen om att bygga en ny gång- och cykelväg (GC – väg) mellan Strömsholm 
och Kolbäck har pågått under lång tid. Efter att projektet beviljades Natura 
2000 tillstånd för att passera Strömsholmsåsen har Trafikverket tagit fram en 
vägplan för byggandet av GC-vägen. GC-vägen är nu i skedet att den ska pla-
neras in för produktion. Enligt tidplanen så kommer GC-vägen att börja byggas 
i slutet av 2020 och slutföras under 2021. GC-vägen kommer att belysas längs 
hela sträckan förutom genom Strömsholmsåsen där det kommer att läggas tom-
rör för möjlighet att belysa denna sträcka senare. Anledningen till detta är att 
Natura 2000 tillståndet inte gäller för belysning av denna sträcka och att nytt 
Natura 2000 tillstånd krävs för belysning förbi Strömsholmsåsen. 
 
I medfinansieringsavtalet beskrivs bakgrund och syfte till projektet, åtgärder i 
projektet, finansiering av projektet, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och 
Hallstahammars kommun, projektorganisation samt tidplan för projektet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 178. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna avtal mellan Hallstahammars kommun och Trafikverket Region 
Öst avseende medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Strömsholm-
Kolbäck längs länsväg 252, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att kommunens medfinansiering sker i respektive års budget. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 230 
 
Samråd om Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter – för 
yttrande    Dnr 275/19 
 
Västerås stad har översänt samråd om Grönstrukturplan för Västerås tätort och 
serviceorter för yttrande till bland annat Hallstahammars kommun. Yttrandet 
ska ha inkommit till Västerås stad senast den 18 november 2019.   
 
Västerås stad anför att befolkningsökningen och näringslivets utveckling gör att 
staden måste öka tillgången på bostäder och verksamhetslokaler. Detta kan ske 
genom ianspråktagande av mark i stadens utkanter, genom komplettering av 
befintlig bebyggelse eller omvandling av redan bebyggda områden. Oavsett 
vilket alternativ som väljs får det konsekvenser för naturen.  
 
En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 
ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 
som för ekologiska funktioner. Syfte med att ta fram en ny grönstrukturplan för 
Västerås stad och serviceorterna är att säkerställa att dagens och framtidens 
invånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraf-
tiga ekosystem. Grönstrukturplanen omfattar hela kommunen, men har fokus på 
tätorten och serviceorterna. I grönstrukturplanen anges sex övergripande mål. 
Bland annat ska parker och grönområden säkerställas för att tillgodose västerå-
sarnas behov av rekreation och friluftsliv, Västerås ska erbjuda ett rikt växt- 
och djurliv och en varaktigt frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna, 
grönområden och vatten som bidrar till stadens identitet och karaktär eller är 
bärare av kulturhistoriska värden ska säkerställas och vidareutvecklas samt att 
det ska finnas sammanhängande stråk för rekreation och funktionella sprid-
ningsvägar för växt- och djurliv kopplat till Mälaren och omgivande landskap. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 oktober 2019 bland 
annat att planen innehåller en omfattande inventering och beskrivning av hur 
grönstrukturen ser ut idag i kommunens alla delområden. Det som saknas i 
planen är mer konkreta mål som beskriver hur man vill att grönstrukturen ska 
utvecklas på längre sikt. Hallstahammars kommun har påbörjat arbetet med en 
grönstrukturplan för kommunen. Erfarenheter och lärdomar från Västerås 
arbete med grönstrukturplanen är därför värdefullt i det fortsatta arbetet med 
Hallstahammars kommuns grönstrukturplan. 
 
Tekniska nämnden, kultur och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har 
samtliga yttrat sig över grönstrukturplanen. Tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden beslutade att uttala att man inte har något att erinra mot planen. 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 oktober 2019 § 110 att som sitt ytt-
rande överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 2 oktober 2019. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 230 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 179. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot gällande grönstrukturplan för 
Västerås tätort och serviceorter. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Västerås stad 
 Tekniska nämnden 
 Kultur och fritidsnämnden 
 Bygg- och miljönämnden  
 Kommunstyrelse förvaltningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 231 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzenscenen 
- fr o m den 1 januari 2020   Dnr 320/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 93 att fullmäktige 
ska fastställa taxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden avser att med början sommaren 2020 startat upp ny 
verksamhet på Skantzenområdet. En ny utomhusscen har införskaffats som 
möjliggör genomförande av olika evenemang på gamla Kalle Westmanplatsen 
under perioden juni-september sommartid. För att finansiera verksamheten vad 
gäller administrativt och praktiskt arbete, genomförande av olika evenemang 
samt upp- och nedpackning av scenen och publikplatser så behöver en taxa 
införas som ska täcka dessa merkostnader. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 180. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – 
Skantzenscenen - fr o m den 1 januari 2020 enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 232 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2019   
Dnr 322/19 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 27 gällande avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts. 
Vissa avgifter för husvagnsplats och stugor höjs medan avgifterna för tältplats 
är oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 90 
att fullmäktige ska fastställa taxan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 181. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 27 fastställa ny avgifts-
taxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2020 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 233 
 
Avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020    Dnr 318/19 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018 § 138 nu gällande taxa 
för Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller bland annat simskola, babysim, minisim samt entréavgifterna. Avgifterna 
för att hyra badet och vattengymnastik är oförändrade. Kultur- och fritidsnämn-
den föreslås den 23 oktober 2019 § 91 att fullmäktige ska fastställa taxan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 182. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottet att tekniska 
nämnden ska få i uppdrag att genast åtgärda löpande underhåll i Vallmobadet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att med upphävandes av sitt beslut den 26 november 2018 § 138 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 15 () 
 

  
 
 
KS § 234 
 
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1 
januari 2020   Dnr 319/19 
 
Kommunfullmäktige fastställande den 19 februari 2018 § 4 gällande avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 2018.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
hyra av idrottshallar, idrottsanläggningar samt simhallen Vallmobadet för 
extern ungdomsgrupp, vuxengrupp/förening samt privatgrupp. Hyran höjs i de 
flesta fallen med en avgift om 50 kr/timme för respektive grupp/förening. 
Vidare är bland annat avgifterna för att hyra boulehallen, Folkets hus och 
Folkets park oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 
2019 § 92 att fullmäktige ska fastställa taxan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 183. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 4 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 januari 2020 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 16 () 
 

  
 
 
KS § 235 
 
Kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb – 
villkorsändring för amorteringstid och avskrivningstid     Dnr 323/19 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förut-
sättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala 
borgen, att utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda 
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- 
och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr. Kul-
tur- och fritidsnämnden har år 2017 fått en utökad ram med 2 mkr och år 2018 
med ytterligare 1 mkr dvs totalt 3 mkr för ett utökat bidrag till Hallsta Rid-
klubb. Bidragsbeloppet är uppdelat i två delar: 1 mkr utökat driftbidrag, 2 mkr 
räntor och amorteringar. 
 
Hallsta ridklubb har inkommit den 9 oktober 2019 med en skrivelse angående 
deras ekonomiska situation. De ansöker dels om att Hallstahammars kommun 
förlänger sitt borgensåtagande för föreningens eget banklån från 20 – 27 år, 
dels att kommunen samtidigt godkänner att föreningen förlänger avskrivnings-
tiden för nybyggnadsinvesteringskostnaden i sitt resultat motsvarande (från 20 
till 27 år). 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 oktober 2019 bland annat att 
om Hallstahammars kommun förlänger sitt borgensåtagande från 20 år till 27 år 
så kommer bidraget från Hallstahammars kommun för räntor och amorteringar 
att minskas i motsvarande mån till Hallsta Ridklubb. Hallsta Ridklubbs likvidi-
tet kommer därmed inte att förbättras utan förbli oförändrad. Om bidraget på 2 
mkr för räntor och amorteringar skulle förbli oförändrat, trots längre borgens-
åtagande från 20 år till 27 år, blir mellanskillnaden mellan de lägre räntorna och 
amorteringarna och bidraget på 2 mkr ett indirekt driftbidrag till Hallsta Rid-
klubb. Ett oförändrat bidrag på 2 mkr under 27 år istället för 20 år ger en ökad 
kostnad för Hallstahammars kommun på 14 mkr. Om Hallstahammars kommun 
godkänner att föreningen förlänger avskrivningstiden för nybyggnadsinveste-
ringskostnaden från 20 år till 27 år kommer Hallsta Ridklubb att redovisa ett 
bättre resultat men inte en förbättrad likviditet. En avskrivning är en kostnad, 
ingen utbetalning. Ett bättre resultat kan ge intrycket att Hallsta Ridklubb har 
ett större ekonomiskt utrymme än vad de klarar likviditetsmässigt. Avslut-
ningsvis föreslås att föreningens ansökan ska avslås. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 16 oktober 2019 § 98 att Hallsta Rid-
klubbs ansökan ska avslås.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 184. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 17 () 
 

 
 
 
Forts KS § 235 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att avslå Hallsta Ridklubbs ansökan om förlängd amorteringstid och avskriv-
ningstid för de lån kommunen iklätt sig kommunal borgen för.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 18 () 
 

  
 
 
KS § 236 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2020   Dnr 264/17 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2017 § 
133 och indexuppräknad av tekniska nämnden enligt beslut den 18 december 
2018 § 134. Tekniska nämnden har rätt att besluta om årliga avgiftsändringar 
enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång 
årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 
för den allmänna VA-anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett 
skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker 
kostnaderna är fördelningen i nuläget inte rättvis. Den ojämna fördelningen ut-
gör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att 
kommunen i dag har en hög exploateringstakt där anläggningsavgifterna inte 
täcker anläggningskostnaderna för vatten, spill- och dagvatten. Om anlägg-
ningsavgifterna inte ger full täckningsgrad, motsvarande 100 % kommer det att 
få långsiktiga konsekvenser för VA-ekonomin. Förvaltningen har upprättat ett 
förslag om kostnadsökning på anläggningsavgifter samt brukningsavgifter som 
bör ske på en period om två år. I dag har man en täckningsgrad på 44 % i me-
del. Efter 2021 års taxeökning får man en kostnadstäckning på 89 % enligt 
2019 års kostnadsnivå. Verksamhetens behov är att höja anläggningsavgiften 
från 137 450 kronor till ca 240 000 kronor inkl. moms för typhus A redan till år 
2020 men enligt rättspraxis är en sådan höjning orimligt stor och bör därav 
begränsas med 100 000 kronor inkl. moms. Förvaltningens förslag till anlägg-
ningsavgifter är istället att höja anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) 
från och med 2020 med 36 % från 137 450 kronor till 187 454 kronor inkl. 
moms. För typhus B (flerbostadshus) föreslås en höjning från och med 2020 
med 10 % från 487 641 kronor till 537 646 kronor inkl. moms. För 2021 anförs 
att man behöver höja anläggningsavgiften med ytterligare 36 % till 237 454 
kronor inkl. moms för typhus A samt med 13 % till 605 156 kronor inkl. moms 
för typhus B. 
 
Anledningen till att höjningen av anläggningsavgiften bör ske på en period om 
två år är på grund av att anläggningskostnaden rätt så nyligen kraftigt höjts (50 
% 2016/2017 och 50 % 2017/2018). Konsekvensen blir likväl att kostnadstäck-
ningen blir lägre än önskvärt och att anläggningskostnaderna måste finansieras 
av brukningsavgifterna under ett par år. Efter 2021 års taxehöjning får vi en 
kostnadstäckning på 89 % enligt 2019 års kostnadsnivå. 
 
Därutöver har brukningsavgifterna räknats upp med konsumentprisindex, KPI, 
för närvarande 1,45 % . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 19 () 
 

 
 
 
Forts KS § 236 
 
Tekniska nämnden föreslår den 22 oktober 2019 § 101 att fullmäktige ska fast-
ställa taxan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 185. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sitt beslut den 27 november 2017 § 133 och från och med den 1 
januari 2020 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars i enlighet med en till 
ärendet tillhörande bilaga.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 20 () 
 

  
 
 
KS § 237 
 
Tomtpriser för småhus i Hallstahammars kommun   Dnr 315/19 
 
Tekniska nämnden föreslår den 22 oktober 2019 § 103 bland annat att fullmäk-
tige ska fastställa tomtpriset för småhus till 449 kr/m2 inklusive fiberanslut-
ning, bygglov, grov- och finutsättning av byggnad, lägeskontroll och nybygg-
nadskarta att gälla fr o m 1 januari 2020.  
 
Hallstahammars kommun har en stor efterfrågan på småhustomter och har idag 
ett försäljningspris (för närvarande 420 kr/m2), som omfattar tomtmark, vatten- 
och avloppsanslutning, fiberanslutning, utsättning, lägeskontroll och bygglov. 
 
Vid prissättning av småhustomter finns ingen specifik lag att stödja sig på utan 
en bedömning av ett antal värdepåverkande faktorer får göras:  

• Fastighetsrelaterade så som läge, omgivning, terräng, planbestämmelser 
och eventuella rådighetsbegränsningar 

• Marknadsrelaterade, t ex utbud och efterfrågan  
• Områdesrelaterade t ex samhällsekonomi, konjunktur, inflation, räntor, 

arbetsmarknad och naturligtvis politik 
 

Kommunen ska inte bedriva näringsverksamhet som har som mål att generera 
vinst, däremot är det önskvärt att man får täckning för självkostnader, det vill 
säga markvärdet, markberedning, infrastruktur, VA-anslutning och fiberanslut-
ning samt kostnader för bygglov, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskon-
troll. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att 
Hallstahammars kommun tidigare har valt att inkludera så mycket som möjligt i 
tomtpriset. När man försökt jämföra sig med andra kommuner kan man konsta-
tera att det är ovanligt att sälja tomter där man inkluderar VA-anslutningen i 
priset. Då VA-taxan behöver justeras både 2020 och 2021 föreslår förvalt-
ningen att man i det nya försäljningspriset för småhustomter separerar kostna-
den för VA-anslutningar, så att de faktureras separat enligt gällande VA-taxa. 
Hallstahammar exploaterar just nu områden med centralt läge och närhet till 
många bekvämligheter. Flera av områdena har tidigare varit bebyggda vilket 
innebär att det ökar kostnaderna för markbearbetning. Förvaltningen bedömer 
att man skulle behöva 400 kr/m2 för att täcka sina självkostnader. VA-anslut-
ningar exkluderas ur priset, och faktureras enligt gällande VA-taxa. I övrigt 
ingår som tidigare fiberanslutning, utsättning, lägeskontroll och bygglov.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 186. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 237  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sina beslut den 31 mars 2008 § 36, 21 juni 2010 § 70, 12 april 2010 
§ 41, 4 april 2016 § 70, 24 oktober 2016 § 152 samt den 3 mars 2018 § 48,  
 
att fastställa tomtpriset för småhus till 449 kr/m2 tomt inklusive fiberanslut-
ning, bygglov, grov- och finutsättning av byggnad, lägeskontroll och nybygg-
nadskarta att gälla fr o m 1 januari 2020, 
 
att på köpeskillingen lägga till anslutningsavgift för VA-anläggning, samt  
 
att tomter som återköps av kommunen omfattas av detta beslut i samband med 
att de läggs ut till försäljning igen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 22 () 
 

  
 
 
KS § 238 
 
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående pendlarparkering 
för bussresenärer    Dnr 55/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 28 februari 2019 ”Hallstahammar 
och Västerås kommer närmare varandra. Vi sover i den ena staden och arbetar i 
den andra. Vi är nöjda med vår egen by men letar ändå variation och upplevel-
ser i den andra staden.  En del av dessa resor till varandra görs med buss. Det är 
önskvärt att ännu större del av resorna sker med kollektivtrafik eftersom både 
utsläppen och trängseln i våra vägar och stadskärnor då minskar. Även trafik-
säkerheten ökar då det är proffs som kör. En attraktiv och enkel bussresa inne-
bär att även anslutningspunkten till bussen är enkel att nå. Det finns vissa rese-
närer som är och måste av olika anledningar förbli bilburna i Hallstahammar 
men som ändå vill ta bussen till Västerås. De som bor på östra sidan av Halls-
tahammar har närmast att stiga på bussen på östra sidan av Hallsta och då är det 
logiskt att även parkera på östra sidan, nära hållplatsen vid korsningen 
Västeråsvägen - Brånstaleden.  
  
Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar vill:  
att kommunen undersöker möjligheten att skapa en pendlarparkering i anslut-
ning till Hallstahammars tätorts östra infart.” 
 
Kollektivtrafiksamordnaren anför i skrivelse den 6 mars 2019 bland annat att 
hållplatser planeras oftast av trafiktekniska skäl direkt efter gatukorsningar, 
som efter rondellen Brånstaleden/Västeråsvägen. Säkra gångpassager över 
Brånstaleden/Västeråsvägen ingår i planeringen. Sett i ett helhetsperspektiv 
blev den samlade bedömningen nulägets hållplatslägen, även om det finns 
nackdelar med avståndet mellan hållplatserna. Långsiktiga betydelsen för buss-
hållplatsen bör utredas i samråd mellan Regionen och Hallstahammars kommun 
innan några förändringar planeras.      
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 april 2019 bland annat: Tekniska 
förvaltningen nyligen har utfört och även avrapporterat den parkeringsutred-
ning som man utfört i Hallstahammars centrala delar. Den parkeringsräkning 
som man utfört visar ett begränsat behov av ytterligare parkeringsyta i centrum. 
Då det pågår planer för ett resecentrum, anser förvaltningen att det i första hand 
ska fokuseras på det innan det börjas anläggas nya pendlarparkeringar. Förvalt-
ningen har varit i kontakt med fastighetsägare som har lediga lokaler i närheten 
av nämnda hållplatsläge för att undersöka möjlighet att skapa en mindre pend-
larparkering på redan anlagd parkeringsyta. Fastighetsägaren vill dock inte 
”låsa upp” fastighetsmark när man står med lediga lokalytor. Tekniska nämn-
den föreslår den 24 september 2019 § 88 att motionen ska anses vara besvarad.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 238 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 187. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
tekniska nämnden den 24 september 2019 § 88. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 239 
 
Medgivande om att VafabMiljö kommunalförbund representerar med-
lemskommunerna i samråd kring producentansvar   Dnr 295/19 
 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt skrivelse om medgivande att repre-
sentera medlemskommunerna i samband med samråd kring de nya producent-
ansvarsförordningarna för förpackningar och tidningar. Ett medgivande innebär 
att VafabMiljö erhåller fullmakt att representera kommunen inom ovannämnda 
område. En sådan fullmakt kan alltid återkallas.  
 
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för 
insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter. De nya re-
gelverken började gälla den 1 januari 2019. I förordningen är det bestämt att det 
från och med den 1 april 2025 ska vara fastighetsnära insamling (FNI) från 
samtliga bostadsfastigheter i Sverige. I samband med införandet av FNI-lös-
ningarna ska de organisationer som representerar producenterna genomföra 
samråd med kommunerna gällande frågor om hur systemet ska organiseras och 
drivas, hur systemet är avsett att samordnas med andra insamlingssystem, vilka 
dispenser, tillstånd och lov som finns att/eller ska sökas för verksamheten samt 
vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet.  
 
VafabMiljö kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län 
samt Heby och Enköpings kommun. De 12 medlemskommunerna har överfört 
sitt renhållningsansvar till VafabMiljö enligt 15 kap Miljöbalken. För att 
VafabMiljö sa kunna fullfölja de renhållningsansvar som överförts genom 
bildandet av förbundet behöver man nu, enligt de nya förordningarna, ha sam-
råd och dialog med de organisationer som representerar producenterna. Vafab-
Miljö anhåller därav i skrivelse om att respektive medlemskommun ger sitt 
medgivande att det överförda renhållningsansvaret innebär att VafabMiljö re-
presenterar medlemskommunerna i samråd med producenternas organisationer.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 22 oktober 2019 bland annat att 
VafabMiljö ska inför samråd med anledning av förändringarna i producent-
ansvarsförordningarna för förpackningar och tidningar informera sig om 
aktuella frågor i Hallstahammars kommun som kan komma att beröras under 
samrådet. Inhämtande av information om aktuella frågor i kommunen ska ske 
till sådan grad och omfattning att kommunalförbundet kan företräda kommunen 
på ett övergripande plan i dessa frågor under samrådet. De frågor förbundet be-
höver skaffa sig särskild information om kan främst kopplas till bygg- och 
miljöförvaltningen, samhällsbyggnadsenheten och tekniska förvaltningen. 
Viktigt är också att de som arbetar med bygglov involveras i diskussionen. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 239 
 
Tekniska nämnden föreslår den 22 oktober 2019 § 104 att VafabMiljö ska ha 
rätt att, mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret som följer av för-
bundsordningen, representera kommunen i samråd kring producentansvar med 
anledning av förändringar i producentansvarsförordningarna för förpackningar 
och tidningar, samt att VafabMiljö inför samråd ska inhämta kommunens syn-
punkter samt återrapportera om vad som framkommer i samband med samrå-
den i enlighet med vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 22 oktober 
2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 188. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att VafabMiljö har rätt, mot bakgrund av det överförda renhållningsansvaret 
som följer av förbundsordningen, att representera kommunen i samråd kring 
producentansvar med anledning av förändringar i producentansvarsförord-
ningarna för förpackningar och tidningar, samt  
 
att VafabMiljö inför samråd ska inhämta kommunens synpunkter samt åter-
rapportera om vad som framkommer i samband med samråden i enlighet med 
vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse den 22 oktober 2019.  
 
 
 
 
_________ 
Exp till: VafabMiljö 
 Bygg- och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 240 
 
Svar på motion av Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer 
Hansson (V) och Lorin Ismael (V) om sänkt heltidsmått för medarbetare 
inom vård omsorg och LSS    Dnr 284/18  
 
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer Hansson (V) och Lorin 
Ismael (V) anför i en motion den 19 november 2018 ”Hallstahammars kommun 
står precis som andra kommuner och regioner inför stora utmaningar när det 
gäller att rekrytera och behålla medarbetare. Detta tillsammans med höga sjuk-
tal inom ovan nämnda verksamheter ställer krav på hur arbetet skall utföras och 
organiseras framöver.  
 
Kommunals tidning kommunalarbetaren har i flera artiklar belyst läget med att 
allt för många av förbundets medlemmar lever med värk och har svårt att 
stanna kvar i yrket fram till pension. Detta parat med försäkringskassans i högre 
grad ifrågasättande av sjukintyg och faktiskt i ökad utsträckning drar in sjuk-
penning ställer ökade krav på arbetsgivarna att hantera situationen.  
 
Utöver detta tillkommer sedan den sk pensionsgruppens förslag att höja åldern 
när man tidigast kan gå i pension, från idag 61 år till i första hand 62 för perso-
ner födda 1959 och sedan höja den till tidigast från 64 år. I vår kommun som i 
många andra kommuner kan man konstatera att antalet medarbetare inom 7/24 
verksamheterna (dygnet runt, året runt verksamheter) som orkar jobba fram till 
65 års dagen tenderar att minska. Tyvärr avslutas en lång yrkeskarriär med en 
längre sjukskrivning och sedan tidigare pension. Höjs nu den tidigaste ålders att 
kunna gå i pension ökar risken för ökade sjuktal och höjda sjuklöne-kostnader.  
 
Sjukfrånvaror första halvåret 2018 uppgår till 5,7% för LSS och 8,7% för 
äldreomsorgen. Totalt beräknas cirka 400 personer (preliminär uppgift) arbeta 
inom 7/24 verksamheterna med helgtjänstgöring. Idag utgörs heltidsmåtter för 
dessa medarbetare till 37 timmar/vecka. En sänkning av heltidsmåttet till i 
första hand 35 timmar/veckan, där sänkningen sker genom kortade arbetspass 
(inte fler lediga dagar) antingen senare start eller tidigare slut av arbetspassen.  
 
2 timmars arbetstidsförkortning beräknas brutto motsvara 800 timmar per vecka 
eller motsvarande cirka 22 medarbetare, dock torde nettoeffekten bli betydligt 
mindre. Med hjälp av smarta schemalösningar i god samverkan mellan ledare 
och medarbetare samt minskade sjuklönekostnader till följd av mer tid för åter-
hämtning torde cirka 2/3 delar kunna hanteras inom befintlig budget. Dock kan 
det behövas tillskott till verksamheterna om högst 2,9 miljoner kronor. Förvalt-
ningen behöver utreda och återkomma med hur arbetet kan organiseras utifrån 
att medarbetare inom 7/24 verksamheterna får sänkt heltidsmått  till 35 timmar 
per vecka.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 27 () 
 

 
 
 
Forts KS § 240 
 
Med stöd av ovanstående yrkar vänsterpartiet  
att kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att skyndsamt utreda och pre-
sentera en plan hur våra sk 7/24 verksamheter inom LSS och äldreomsorg kan 
erhålla sänkt heltidsmått till 35 timmar per vecka, utifrån tankarna ovan.”  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 september 2019 bland annat för-
valtningen är positiva till att utreda möjligheterna till att införa ett sänkt hel-
tidsmått inom vården och omsorgen. I en sådan behöver bland annat kostnads-
effekterna redovisas noga och de delvis olika förutsättningar som råder inom 
äldreomsorgen och LSS-verksamheten tydligt beskrivas. Verksamhetens nuva-
rande utformning och struktur påverkar starkt kostnaderna för att införa ett 
sänkt heltidsmått. De uppenbara positiva effekterna från försöket i Göteborg på 
både sjuktalen, den upplevda hälsan och den arbetade tiden gör att det sänkta 
heltidsmåttet kan vara en viktig del i ambitionen om ett hållbart yrkesliv. Till 
detta kommer också den klart förbättrade kvaliteten för brukarna i Göteborg 
vad gäller självbestämmande och aktiviteter. Detta gör enligt socialförvalt-
ningen att motionärernas intention med sänkt heltidsmått bör utredas vidare. 
 
Socialnämnden föreslår den 26 september 2019 § 93 att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 11 september 
2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 189. 
 
Annica Lindholm (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Ingvor Regnemer (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslagt. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på vart och ett av Annica Lindholms (V) och 
Hans Strandlunds (M) m fl yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen gällande sänkt heltidsmått för medarbetare inom vård omsorg och 
LSS ska anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut den 26 
september 2019 § 93.  
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M) och 
Tommy Emterby (KD). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 28 () 
 

  
 
 
KS § 241 
 
Stadsbidrag avseende tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande med flera   Dnr 316 /19 
 
Regeringen har beslutat om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt 
kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. Det kommer att förde-
las proportionellt till kommunerna utifrån hur många asylsökande ensamkom-
mande unga, 17,5 år eller äldre, som var inskrivna i Migrationsverkets mottag-
ningssystem den 31 mars 2019. Det handlar totalt om ca 2 300 ungdomar och 
kommunbidraget motsvarar ungefär 86 000 kronor per ensamkommande ung. 
 
Socialnämnden har den 24 oktober 2019 § 103 beslutat att hemställa hos kom-
munstyrelsen om 258 000 kronor från kommunens stadsbidrag Tillfälligt kom-
munstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera. 
 
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 
390 miljoner kronor för att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande 
unga asylsökande som hann fylla 18 år bo kvar i sin vistelsekommun under 
asylprocessen. Syftet med ersättningssystemet var att undvika att ensamkom-
mande unga skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de rotat sig i. 
År 2018 tillfördes ytterligare 395 miljoner i samma syfte. Asylsökande som 
fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt ansvar. 
Kommunbidraget ger kommunerna möjlighet att låta dessa personer bo kvar i 
sin vistelsekommun under asylprocessen istället för att behöva flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboenden. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att 
Hallstahammars kommun har för 2019 erhållit 258 050 kronor för ändamålet. 
Socialnämnden har ett stort ansvar för den aktuella målgruppen och därmed har 
nämnden kostnader som inte harmoniserar med tillgängliga budgetmedel. Där-
för bör socialnämnden att hos kommunstyrelsen hemställa om 258 000 kronor 
från kommunens stadsbidrag ”Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande 
unga asylsökande med flera”.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 190. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja socialnämnden 258 000 kronor från kommunens stadsbidrag 2019 - 
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera.  
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Ekonomi- och finans 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 29 () 
 

  
 
 
KS § 242 
 
Delårsrapporter för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019 – för 
godkännande    Dnr 306/19 
 
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 
även för gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen och redovisningslagen 
skall minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige. 
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har kommit in med delårsrapport per 
31 augusti 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 191. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna delårsrapporten. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 30 () 
 

  
 
 
KS § 243 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 för Hallstahammars kommun  
Dnr 324/19 
 
Nu gällande riks och sårbarhetsanlys beslutades av kommunstyrelsen den 5 
september 2016 § 141. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till 
risk och sårbarhetsanalys för 2019–2022. Riskanalysen omfattar identifierade 
risker, sannolikhetsbedömning, konsekvensbedömning samt klimatfaktorers 
inverkan på olika riskområden. 
 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap ställer krav på kommunerna att 
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av ar-
betet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 
• kommunen ska ha en god kunskap och en samlad bild om risker och sårbar-

heter som kan påverka kommunens verksamhet, 
• kommunen ska ha en planering för hur risker och sårbarheter kan undanröjas 

eller minskas, 
• kommunen ska verka för samordning av all krishantering som berörda aktö-

rer inom det geografiska området ansvarar för. 
 
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 
• öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansva-

riga om vilka hot och risker som finns inom det egna verksamhetsområdet, 
• fungera som underlag för kontinuitetsplanering och genomförande av före-

byggande åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten, samt 
• vara ett viktigt underlag till framtagande av information för kommun-

invånare och anställda. 
 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen ska varje år följas upp genom en 
kommunuppföljning. Uppföljningen baseras på en bedömning av förmåga som 
bedöms utifrån 40 indikatorer som samordnar RSA:n samt målen för kommun-
överenskommelsen (LEH).   
 
Hallstahammars risk- och sårbarhetsanalysen är en revidering och utveckling av 
den risk- och sårbarhetsanalys som utfördes 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 192. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg arbetsutskottets förslag att risk- och 
sårbarhetsanalysen ska kompletteras med en specifika beskrivningar och 
åtgärder av hur de sociala riskerna ska belysas mer ingående. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 31 () 
 

 
 
 
Forts KS § 243 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 5 september 2016 § 141 fastställa risk- 
och sårbarhetsanalys 2019-2020 för Hallstahammars kommun i enlighet med 
tillhörande bilaga,  
 
att under första kvartalet 2020 ska risk- och sårbarhetsanlysen kompletteras 
med specifika beskrivningar och åtgärder av hur de sociala riskerna ska belysas 
mer ingående. 
 
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Strategisk utveckling f v b till berörd 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 32 () 
 

  
 
 
KS § 244 
 
Revisionsrapport ”Samverkan mellan nämnderna för äldres väl-
befinnande”    Dnr 247/19 
 
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 
PWC granskat samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande. Efter 
genomförd granskning är den samlade bedömningen att nämnderna i allt 
väsentligt bedriver en ändamålsenlig samverkan gällande äldres välbefinnande. 
 
I skrivelse från revisorerna daterad den 19 juni 2019 rekommenderar reviso-
rerna att de granskade nämnderna beaktar följande: 
 

• Tydliggör förvaltningarnas delaktighet i olika samverkansforum utifrån 
tydliga roller och ansvar samt dokumentera dessa. 

• Förtydliga återkoppling till berörda förvaltningar från forum som berör 
äldres välbefinnande. 

  
Socialnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och bygg- och 
miljönämnden har yttrat sig över revisionsrapporten. Socialnämnden, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden har beslutat att överlämna skrivelse 
som sitt yttrande. Bygg- och miljönämnden har beslutat att de synpunkter som 
framkommer i revisionsrapporten tas i beaktande i det fortsätta arbete där 
nämndens ansvarsområde så berörs.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 193. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 33 () 
 

  
 
 
KS § 245 
 
Sporthallens ekonomiska läge - återrapportering till kommunstyrelsen 
Dnr 329/19 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2019, i samband med 
ombudsinstruktion till föreningsstämman, att Sporthallen senast under oktober 
månad ska inkomma med en handlingsplan i vilken ska framgå hur föreningen 
ska ha en ekonomi i balans. 
 
Föreningen beviljades i september 2017 kommunalt lån om 5 700 000 kronor 
för att finansiera energiåtgärder. 
 
Sporthallen redogör i skrivelse inkommen den 15 oktober 2019 bland annat för 
fastighetens status/förutsättningar, Mälarenergis förslag till åtgärder i energi-
besparande syfte samt andra åtgärder för att förbättra det ekonomiska läget. 
 
Av skrivelsen framgår att det kommunala lånet ska säkerställas genom pantbrev 
i fastigheten. Kostnaden för pantbrevet uppgår till 100 000 kronor vilket före-
ningen önskar slippa ta ut och istället säkerställa återbetalningen av lånet på 
annat sätt. 
 
Föreningen säger sig vara helt beroende av kommunens bidrag och önskar att 
bidraget indexeras för att inte urholka ekonomin än mer. Intäkterna för idrotts-
hallen följer kultur- och fritidsnämndens bidragsregler och innebär att den 
intäkt som erhålls inte täcker föreningens självkostnad. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 194. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera rapporten som en anmälan. 

 
 
 
 
_________ 
Exp till: Sporthallen ek förening 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 34 () 
 

  
 
 
KS § 246 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020   Dnr 327/19 
 
Enligt nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska kun-
görande om fullmäktigs sammaträde ske på kommunens elektroniska anslags-
tavla. Det finns inget lagkrav på att uppgift om tid och plats för fullmäktiges 
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen ska införas i den eller 
de ortstidningar som fullmäktige beslutar.  
 
Under 2019 har avisering av om fullmäktiges sammanträden skett i kommu-
nens månadsannons i ”Här och nu” vid två tillfällen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 195. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att avisering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 skall ske i 
kommunens månadsannons i ”Här och nu” vid två tillfällen, i månadsannonsen 
för januari aviseras vårens sammanträdestider och i annonsen i augusti aviseras 
höstens sammanträdestider. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 35 () 
 

  
 
 
KS § 247 
 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020    
Dnr 333/19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 196. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020: 
 
17/2, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6, 21/9, 22/10, 30/11 och 16/12 varvid sammanträdet 
den 30 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan 
13.15 och sammanträdet den 15 juni och 30 november som bl a avser behand-
lingen av mål och budget för 2021 skall börja klockan 13.15. 
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2020: 
 
3/2, 16/3, 14/4, 11/5, 1/6, 7/9, 12/10, 16/11 och 7/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 8.30 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 36 () 
 

  
 
 
KS § 248 
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 15 
november 2019   Dnr 24/19 
 
Med anledning av bland annat nyanställningar inom kommunstyrelseförvalt-
ningen samt att en ny punkt i underskriftsbemyndigandet gällande ansökningar 
och överenskommelser i samband med förrättningar hos lantmäterimyndigheten 
tillkommit behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2019 § 197. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 augusti 2019 § 167 och med verkan 
fr o m den 15 november 2019 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.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 37 () 
 

  
 
 
KS § 249 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-11 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-11-11 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2019-11-05 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
Tidigare under sammanträdet har ordföranden informerat om att inspirations-
dag kommer att äga rum den 4 december, kl 13.15 kring ”Glokala Sverige”. 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare och ledamöterna i övriga nämnders 
arbetsutskottet kommer att bjudas in. Föreningslivet och näringslivet kommer 
även att bjudas in. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-11-11 38 () 
 

  
 
 
KS § 250 
 
Synliggör synpunkter för Hallstahammars politiker    Dnr 342/19 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vi sittande sammanträde ärendet om att kommun-
styrelsens ledamöter och ersättare ska få tillgång till alla inkomna synpunkter, 
att nämndkansliet tar fram förslag på hantering av en sådan rutin och att övriga 
nämnder ges möjlighet att också tillgängliggöra sina synpunkter till respektive 
nämnd.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ärendet gällande synliggörande av inkomna synpunker ska behandlas vid ett 
senare tillfälle.  
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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