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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.30 
  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 11 
 Anna Gunstad Bäckman (C), ej § 11  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Tony Frunk (S)  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Rolf Hahre (S) §11  
 Reinder Nispeling (L) § 11  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), ej § 11, 14,Marijo Edlund (S) , Lennart Ahlström (S), 

Reinder Nispeling (L), ej § 11, 14, Håkan Freijd (M), ej § 14, Stieg Andersson M), ej 
§ 14, Kenth Erngren (V), ej § 14, Annica Lindholm (V), ej § 14, Ewa Björklind (SD), 
ej § 14, sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 2. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2021 klockan 13.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 1-14 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 11                     Kjell Ivemyr § 11 
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tony Frunk (S)    Hans Strandlund (M) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen 1-14 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-25 
  
Anslaget uppsättes 2021-02-01- Anslaget nedtages 2021-02-23 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 1 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 54/20 
 
Samhällsbyggnadschefen redogör för Trafikverkets tre olika alternativ till 
sträckningar av ny gång- och cykelväg vid Lyckehem i samband med utbygg-
nad avE-18. 
 
Utvecklingschefen informerar om befarad personuppgiftsincident. 
 
Kommunchefen informerar om följande 

• Fiber till Linneagården 
• Pågående arbete med utvärdering av samhällsbyggnadsenheten 
• Tillsättande av bitr kommunchef under 2021  

 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 2 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 
 
§ 1 – Kommunchef Carin Becker-Åström, samhällsbyggnadschef Anna 
Windal, teknisk chef Carina Elliot, utvecklingschef Magnus Gustafsson  
§ 5 – Utvecklingschef Magnus Gustafsson 
§ 6 - Hallstahems VD XX 
§ 7- Teknisk chef Carina Elliot, energisparrådgivare Carl-Magnus Palmblad 
§ 8 - Kommunchef Carin Becker-Åström 
§ 14 – Teknisk chef Carina Elliot, tf ekonomichef Nicklas Erngren, skolchef 
Anna Landehag 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.25– 13.00. 
 
 
Sammanträdet återupptas. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 3 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 54/20 
 
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med Strategiska Regio-
nala beredningen. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet med samverkansgruppen 
för äldre. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS 4 
 
Godkännande av överlåtelse av avtal mellan Björks Buss AB till Transdev 
Mälardalens AB     Dnr 381/20 
 
Transdev Sverige AB har under de senaste åren gjort ett antal företagsförvärv, 
däribland Björks Buss AB. Den 25 juni 2016 ingick Björks Buss AB ett trafik-
avtal med Hallstahammars kommun avseende allmän och särskild kollektivtra-
fik. Av avtalet framgår att Björks Buss inte får överlåta avtalet, vare sig helt 
eller delvis, eller sina rättigheter eller skyldigheter till någon del utan att Halls-
tahammars kommun i förväg givit sitt skriftliga godkännande till överlåtelsen. 
 
Björks Buss AB har nu inkommit med skrivelse om att man önskar att Hallsta-
hammars kommun godkänner överlåtande av trafikavtal avseende allmän och 
särskild kollektivtrafik till Transdev Mälardalen AB. 
 
Namnbytet ska inte påverka relationen till resenärerna och inte kosta kommu-
nen något. Det var villkoret. I tidtabeller m m kommer även fortsättningsvis 
varumärke vara Björks Buss. Från mitten av augusti 2021 gäller andra leve-
rantörer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2021 § 2. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna att avtal daterat den 25 juni 2016 med Björks Buss AB avseende 
allmän och särskild kollektivtrafik överlåts till Transdev Mälardalen AB per 
den 1 januari 2021. 
 
 
 
________ 
Exp till: Björks Buss c/o Transdev Mälardalen AB 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 5 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst 2021 för Mälardalens Brand- och 
Räddningsförbund – för yttrande   Dnr 389/20 
 
Den första januari 2021 utökades Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
(MBR) med kommunerna Köping, Arboga och Kungsör (KAK). Med anled-
ning av detta måste den nya direktionen anta ett nytt handlingsprogram. MBR 
har översänt förslag till handlingsprogram för räddningstjänst till Hallstaham-
mars kommun för yttrande. Yttrande ska vara MBR tillhanda senast den 18 
januari 2021. 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. I programmet ska målet för kommunens verksamhet anges 
samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till rädd-
ningsinsatser. I programmet ska även anges vilken förmåga kommunen har 
eller avser att skaffa sig för att hantera insatser. Förmågan ska redovisas med 
avseende på såväl förhållanden i fred som höjd beredskap. Enligt gällande för-
bundsordning åligger det förbundet att upprätta handlingsprogram för rädd-
ningstjänst och att göra ändringar och tillägg i det. Föreliggande handlingspro-
gram redogör sammanfattningsvis för följande punkter: 
 

• Riskbilden inom MBR:s område uppdelad på brand i byggnad, trafik-
olyckor, farlig verksamhet och övrigt  

• Mål för räddningstjänsten 
• Räddningstjänstens förmåga 
• Resurser för räddningstjänsten  

 
Förslaget innehåller inga förändringar vad gäller mål och förmåga. Det är 
kompletterat med den riskbild som finns inom det nya förbundet samt beskriv-
ning av förmågan inom de olika geografiska områdena. Vissa redaktionella 
justeringar har skett i syfte att göra framförallt bilagorna mer tydliga. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivele den 12 januari 2021 bland annat 
att förändringarna till stor del är kopplade till att förbundet nu utökas. Det gör 
att det tillkommer vissa delar i riskanalysen, samt förmågor och resurser. Syn-
punkter framförs under punkterna 2.13 är farlig verksamhet beskrivs, 4.8 som 
behandlar information och varning till allmänheten och förteckningen i bilaga 5 
behöver en adress justeras. Vidare framförs synpunkt på att förbundet bör erin-
ras om att slutlig version av antaget handlingsprogram expedieras till med-
lemskommunerna.  
 
Kommunstyrelsen framförde den 2 december 2019 § 278 synpunkter över nu 
gällande handlingsprogram vilket har gällt från den 1 mars 2020. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 5 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2021 § 3. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
Hallstahammars kommun önskar att förbundet ser över tillgången och behov av 
höjdfordon så att avsaknaden av höjdfordon inte får fördyrande effekter vid 
nybyggnation över 4 våningar i de kommuner som inte har höjdfordon på plats. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 
till dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Mälardalens Brand- och Räddningsförbund handlings-
program för räddningstjänst överlämna kommunstyrelseförvaltningens skri-
velse den 12 januari 2021, samt erinra om att slutlig version av antaget hand-
lingsprogram expedieras till medlemskommunerna, samt  
 
att Hallstahammars kommun önskar att förbundet ser över tillgången och behov 
av höjdfordon så att avsaknaden av höjdfordon inte får fördyrande effekter vid 
nybyggnation över 4 våningar i de kommuner som inte har höjdfordon på plats. 
 
 
 
________ 
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 6 
 
AB Hallstahems särskilda handlingsplan för nyproduktion utifrån 
bostadsförsörjningsprogram    Dnr 400/20 
 
AB Hallstahem har i ägardirektivet ett uppdrag att årligen presentera en särskild 
handlingsplan utifrån bostadsförsörjningsprogrammet. Hallstahems styrelse har 
i november fattat beslut om handlingsplanen och översänt den till Hallstaham-
mars kommun.  
 
Av handlingsplanen framgår bland annat att Hallstahem jobbar aktivt med fot-
bollsplanen/Knektbacken, Rondellen, Folkets park, Storgatan/Skolgatan och 
Terminalen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2021 § 4. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
Hallstahem ska få i uppdrag att senast den 30 april 2021 presentera scenarier 
för finansieringsalternativ gällande nu befintliga och tillkommande nybygg-
nationsplaner. Redovisningen skall även omfatta möjliga försäljningar i det 
befintliga fastighetsbeståndet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera AB Hallstahems särskilda handlingsplan för nyproduktion som en 
anmälan. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
 
________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 7 
 
Redovisning av effekten av genomförda energieffektiviseringar vid om-
byggnation av Kulturhuset   Dnr 1/21 
 
En ombyggnation på Kulturhuset har genomförts där syftet med insatsen var att 
tillgodose inneklimatet med en godkänd ventilation, leva upp till ställda brand-
krav och minska energiförbrukningen för hela byggnaden. Kommunstyrelsen 
har i samband med ombyggnationen den 30 mars 2020 § 58 bland annat be-
slutat att tekniska nämnden särskilt, halvårsvis till och med 31 december 2021, 
ska redovisa effekten av genomförda energieffektiviseringar. 
 
Tekniska förvaltningen har nu den 9 december 2020 upprättat en skriftlig ana-
lys av effekten av genomförda energieffektiviseringar vid ombyggnation av 
Kulturhuset. Tekniska nämnden har den 16 december 2020 § 20 beslutat att 
godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2021 § 5. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan, samt  
 
att tekniska nämnden framöver ska komplettera redovisningen så att det även 
framgår vem som får del av drifteffekten, analys av drifteffekten i förhållande 
till kostnaden inklusive pay off tiden. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 8 
 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 samt övergripande intern-
kontroll för samtliga nämnder/förvaltningar   Dnr 392/20 
 
Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunlednings-
gruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2021. Alla gransk-
ningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten 
och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommun-
övergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2021 
kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska 
granskas.  
 
Punkter att granska 2021 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Tillgänglighet telefoni 
• Representation 
• Brandskydd 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2021 § 6. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ut-
över de kommungemensamma internkontrollobjekten ska för kommunstyrel-
sens del läggas till punkten utvärdera/följa upp hur det interna krislednings-
arbetet har fungerat inom Hallstahammars kommun under pandemin. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2021 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen. 
 Kommunchefen 
 Samtliga personer upptagna i planen 
 Samtliga nämnder 
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() 
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KS § 9 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 februari 2021   
Dnr 14/21 
 
Med anledning av bland annat nyanställning behöver kommunstyrelsens under-
skriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 18 januari 2021 § 7. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 7 september 2020 § 169 och med verkan  
fr o m den 1 februari 2021 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen. 
 Samtliga personer i förteckningen 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
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KS § 10 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 1 februari 2021 
Dnr 15/21 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020 § 170 om ny delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av att bitr 
kommunchef kommer att gå in som delegat i stället för kommunchef/förvalt-
ningschef i de delar de ingår i dennes ansvarsområde. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 januari 2021 § 8 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att delegationsordningen ska fastställas.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 7 september 2020 § 170 och fr o m den 1 
februari 2021 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, 
samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen. 
 Samtliga personer i förteckningen 
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KS § 11 
 
Driftbidrag för Strömsholms Kanal AB 2021    Dnr 398/20 
 
Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och läm-
nar sammanträdet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Reinder Nispeling 
(L). Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet. 
 
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse inkommen den 15 december 2020 
om driftbidrag från ägarkommunerna för 2021 med 650 000 kronor. Fr o m 
2016 har kommunerna lämnat driftbidrag årligen med 650 00 kronor, Region 
Västmanland med 275 000 kronor och landstinget Dalarna med 75 000 kronor. 
Västerås kommun bidrar med 650 000 kronor. Av skrivelsen framgår att 
Strömsholms Kanal är helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara 
den löpande verksamheten.  
 
Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt den 18 januari 2021 
överlämnades ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att Strömsholms Kanal AB ska beviljas driftbidrag för 
2021 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras inom kom-
munstyrelsens budgetram och att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med 
årsredovisning för 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S)  yrkande 
 
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms 
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB 
driftbidrag för 2021 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram, samt 
 
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2020. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C). 
Catarina Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet. 
 
 
 
________ 
Exp till: Strömsholm Kanal AB 
 Ekonomi- och finansenheten 
 Ägarkommunerna 
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KS § 12 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-25 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-25 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-01-18 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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KS § 13 
 
Slopa och efterskänka avgifter för krisande företag    Dnr 39/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om att Hallsta-
hammars kommun ska slopa och efterskänka avgifter för krisande företag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 
 
att behandla ärendet gällande att Hallstahammars kommun ska slopa och efter-
skänka avgifter för krisande företag vid ett senare tillfälle. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-01-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
KS § 14 
 
Omfördelning av investeringsbudget för ombyggnad av Ädelstenen till för-
skola samt omläggning av yttertak samt starttillstånd härför   Dnr 2/21 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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