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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 1 () 
Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.40  

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf   
 Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 121  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S) ej § 115   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Lennart Ahlstörm (S) § 115  
 Jouni Ståhlhane (C) § 121  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Jouni Ståhlhane (C) ej § 121, Marijo Edlund (S), 

Lennart Ahlstörm (S) ej § 115, Barbara Kabacinski Hallström (L), Stieg 
Andersson (M), Kenth Erngren (V), Moa Jonsson (V), Ewa Björklind (SD), 
sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga se § 
103. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Reijo Tarkka (V) 

  
 Kommunhuset den 18  maj 2022 klockan 11.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 101 - 124 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

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

 Tony Frunk (S)     Reijo Tarkka  (V) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 101 - 124 
  
Sammanträdesdatum 2022-05-16 
  
Anslaget uppsättes 2022-05-18 Anslaget nedtages 2022-06-09 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
 
KS § 101 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 102 – kommunstrateg Magnus Gustafsson  
§ 105– ekonomichef Nicklas Erngren och samhällsbyggnadschef Anna Windal  
§ 106 - samhällsbyggnadschef Anna Windal  
§ 107-109 - ekonomichef Nicklas Erngren 
§ 110-111 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 13.30 – 14.30. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 102 
 
Information från förvaltningen m m    Dnr 62/10 
 
Kommunstragen redovisar resultatet från medborgarundersökningen som 
genomfördes under 2021. Enkäten har sänts ut, genom ett slumpmässigt urval 
blan personer 18 år och äldre, till 1 200 personer, 30 % svarsfrekvens (391 
personer). Undersökningen innehöll 128 frågor. Av svaren framgår att 
Hallstahammars kommun i nästan alla frågor ligger över genomsnittet i riket.   
 
Kommunchefen informerar om följande: 
 

• Ny organisation inom kommunstyrelseförvaltningen 
• Utbidlning för nya förtroendevalda  
• Planering av upplägg och tidplan inför kommande målarbete 
• Uppstartskonferens för målarbete 
• Omvärldsdag 
• Digitaleringsarbetet 

 
Vidare informerar kommunchefen om flyktingmottagande med anledning av 
kriget i Ukraina och vad det innebär för Hallstahammars kommun. 
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KS § 103 
 
Information om Strömsholms Kanal AB     Dnr 193/22 
 
I Vestmanlans läns tidning den 29 april 2022 finns artikel om oegentligheter i 
Strömholms Kanal AB. Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) har 
inkommit med skrivelse den 29 april 2002 att Hallstahammars kommun,  som 
en del av ägarna, måste få full insyn i ärendet. 
 
Till dagens sammanträde har bolagets årsredovisning 2021 inkommit i ärendet 
gällande kallelse till stämma med stiftelsen för främjande för trafiken för 
Strömsholms Kanal. 
 
Ordföranden, informerar utifrån sin roll som ordförande i Strömsholms Kanal 
AB, att styrelsen i bolaget bland annat gett ordförande i uppdrag att inkomma 
med en redovisning av styrelsens hantering med anledning av det som nämnts i 
Vestmanlands läns tidning.  
 
Ordföranden informerar vidare att ärendet kommer att tas upp på kommun-
styerlsens sammanträde i juni och att kommunstyrelsen då kommer att få ta del 
av redovisningen. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 104 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m 
 
Catarina Petterssons (S) informerar från möte med Mälardalsrådet där även 
Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M) och Anna Gunstad Bäckman (C) 
deltog. 
 
Vidare informerar Pettersson om senaste mötena från ägarmöte med Mälar-
energi Elnät och kommunrådslag med Norra Västmanlans samordningsför-
bundet. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från regionens samverkasgrupp äldre. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) infomerar från länsstyrelsens jämställdsråd. 
 
Reijo Tarkka (V) informerar från brandkonferensen i Gävle där även Stieg 
Andersson (M) deltog. 
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KS § 105 
 
Principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands 
län – för yttrande   Dnr 188/22  
 
Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen har översänt översyn av 
principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands län 
för yttrande. Synpunkter ska vara kollektivtrafikförvaltningen till handa senast 
den 31 maj 2022.  
 
Av remissen framgår att i enlighet med avtal om kollektivavtal i Västmanlands 
län, tecknat mellan länets samtliga kommuner och Region Västmanland 
(Regionen), har Regionen och länets kommuner ett gemensamt ansvar för att 
utveckla och skapa en attraktiv kollektivtrafik för hela länet. Regionen till-
handahåller regional stomtrafik som är buss- och tågtrafik mellan kommun-
huvudorter inom och utanför länet medan kommunerna beställer övrig trafik 
som främst omfattar stadstrafik och lokal landsbygdstrafik (inomkommunal tra-
fik). I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de kostnader 
som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan Regionen ansvarar 
för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. Den regionala stomtrafiken be-
drivs enligt avtalet på väg eller järnväg mellan kommunhuvudorter inom och 
utanför länet. Trafik med båda ändpunkter inom samma kommun kan inte vara 
stomtrafik. 
 
Föreliggande förslag avser att förtydliga, konkretisera och utveckla tillämpning 
av principer för planering och finansiering av kollektivtrafik i Västmanlands län 
i enlighet med nu gällande avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län som 
också ska stödja måluppfyllelse i enlighet med det regionala trafikförsörjnings-
programmet. De punkter som gäller i Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands 
län ersätts inte av dessa principer.  
 
Principerna avses träda i kraft till budgetåret 2024. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2022 § 84 att överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Kommuntyrelseförvaltingen anför i skrivelse den 13 maj 2022 bland annat att 
det är viktigt för Hallstahammars kommun att de grundläggande planerings-
principerna är rättvisa men också rimliga samt ger ett bra resultat för våra invå-
nare. För att få ett bra utbud på landsbygd så väl som i våra tätorter och städer, 
med tillgång till viktiga kommersiella och offentliga målpunkter, som cent-
rummiljöer, sjukvårdsinrättningar och resecenter för byten av färdmedel. Vi 
välkomnar en diskussion mellan regionens kommuner och regionen angående 
hur vi tillsammans kan skapa den bästa kollektivtrafiken för våra invånare. 
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Forts KS § 105 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ska 
utgöra kommunstyrelsens yttrande 
 
Kommunstyrlsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande 
 
att som sitt yttrande över principer för planering och finansiering av kollektiv-
trafik i Västmanlands län överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 
den 13 maj 2022. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Region Västmanland, kollektivtrafikförvaltningen 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 106 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 20 maj 2022 
Dnr 109/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 56 om ny delegationsordning 
för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av att kom-
munstyrelsen fr o m den 1 januari 2022 övertagit ansvarsområden från tekniska 
nämnden. Justeringar i nämndernas delegationsordningar behöver göras av-
seende punkter gällande fast egendom. Utöver detta har vissa redaktionella änd-
ringa gjorts under punkten planfrågor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 85. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 14 mars 2022 § 56 och fr o m den 20 maj 
2022 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 funktione upptagna i förteckningen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 107 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för cykelrelaterade 
investeringar kopplade till cykelplanen    Dnr 173/22 
 
Tekniska nämnden har den 23 mars 2022 § 34 beslutat hemställa hos kommun-
styrelsen om starttillstånd för projektet Cykelrelaterade investeringar kopplade 
till cykelplan. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att åt-
gärdern avser att främja det hållbara resandet. Budgeten för 2022 innefattar 
flytt av ett hållplatsläge då linjedragningen förändras i och med ombyggna-
tionen av E18. Anslutande gångvägar och passager för att ta sig på ett säkert 
sätt till hållplatsläget innefattas av åtgärden. Statlig medfinansiering söks för 
åtgärden och avses att genomföras i sin helhet sommaren 2022. Medfinansie-
ringen utbetalas först under 2023 om denna beviljas. 530 000 finansierar håll-
platsläget i sin helhet, utöver detta ska mindre korrigieringar i befintligt cykel-
nät för att säkra upp passager samt göra hastighetsdämapande åtgärder. Ut-
rymme finns även ifall något oförutsett sker med åtgärden på Parkgatan i 
projektet för Trafiksäkerhet som säkerställer projektets framdrift och budget. I 
budgeten för 2022 finns det avsatt 1 000 000 kronor för cykelrelaterade investe-
ringar kopplade till cykelplan. Genomsnittlig nyttjandeperiod på 80 år. Detta 
antagande ger en nettokostnadsökning om 28 544 kronor per år, för vilket bud-
getkompensation begärs. 
 
Ekonomichefen anför i skrivelse den 4 maj 2022 bland annat att efter kontroll 
mot budgetunderlaget upptäcktes att avskrivningstiden för investeringen för-
ändrats från budgetunderlaget till startanmälan. Efter kontroll med handlägga-
ren så visade det sig att det blivit fel på startanmälan. Efter denna justering så 
sjönk nettokostnadsökningen från 63 175 kronor per år till 28 544 kronor per 
år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 86. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd om 1 miljon kronor för projektet 
"Cykelrelaterade investeringar kopplade till cykelplan", samt 
 
att i samband med slutredovisning av projektet ersätta tekniska nämnden med 
upp till 28 544 kronor för nettokostnadsökningen från finansförvaltningens av-
sättning för investeringar. 
 
 
_________ 
Exp till:Tekniska nämnden 
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KS § 108 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för införskaffande av 
kyltorn i Motionscentrum    Dnr 194/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 april 2022 § 39 beslutat att hemställa 
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Kyltorn”, om 
700 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, att nettokostnadsökningen om 
80 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets inve-
steringar, samt att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2022 att skidtek-
nikbacken drivs av Friluftsfrämjandet. Under flera år har de önskat att det ska 
införskaffas ett kyltorn för nedkylning av inkommande vatten till skidbacken. 
Kyltornet möjliggör att spruta snö i backen även vid mildare väder. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 700 000 kronor för kyltorn. Genomsnittlig 
nyttjandeperiod på 10 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 
80 000 kronor per år, för vilket budgetkompensation begärs. 
 
Ekonomichefen anför i skrivelse inkommen den 4 maj 2022 bland annat att 
startanmälan stämmer helt överens med budgetunderlaget och förvaltning 
finner därför ingen anledning till att inte godkänna starttillståndet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 87. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar, med hänvisning till att arbetsutskottet den 9 maj 
beslutat att nämnderna/styrelsen ska se över sina budgetäskanden och 
prioriteringar med anledning av nya budgetförutsättningar och utifrån 
prioriteringarna hur investeringar ska finansieras, t ex genom intäkter eller 
effektiviseringar, att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden 
där det ska framgå hur investeringar kan finansieras, t ex genom intäkter eller 
effektiviseringar.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutar således 
 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden där nämndens ska in-
komma med redovisning se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och utifrån prioriteringarna hur  
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 108 
 
investeringar ska finansieras, t ex genom intäkter eller effektiviseringar, att 
ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden där det ska framgå hur 
investeringar kan finansieras, t ex genom intäkter eller effektiviseringar 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 109 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för skyltar på Skant-
zenområdet     Dnr 195/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 27 april 2022 § 38 beslutat att hemställa 
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Tidsan-
passade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investerings-
budget år 2022 och ytterligare 125 000 kronor från investeringsbudget år 2023, 
att nettokostnadsökningen om 20 000 kronor/år finansieras från finansförvalt-
ningens avsättning för årets och nästa års investeringar, samt att en slutredovis-
ning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2022 att i kom-
munfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2022 och 2023 finns in-
köp av tidsanpassade skyltar upptagen. Skyltarna på området är i dagsläget av 
olika karaktär och i olika skick. För att kunna skapa en likformighet över in-
formationen på området behöver dagens skyltar bytas ut för att få en bättre 
visuell anpassad detta kulturhistoriska område. Projektet startar under 2022 och 
avslutas den 31 december 2023. Om inte investeringen genomförs skjuts den på 
framtiden. Enligt nu gällande riktlinjer för investeringar ska nämnd hemställa 
till kommunstyrelsen med begäran om startbesked för investeringsprojekt. 
 
I investeringsbudgeten finns avsatt 125 000 kronor 2022 och ytterligare 
125 000 kronor avsatt under 2023 för projekt tidsanpassade skyltar för Skant-
zenområdet. Genomsnittlig nyttjandeperiod på 15 år. Detta antagande ger en 
nettokostnadsökning om 10 000 kronor per år från 2023 och ytterligare en 
nettokostnadsökning med 10 000 kronor från 2024 per år, för vilket budget-
kompensation begärs. 
 
Ekonomichefen anför i skrivelse den 4 maj 2022 bland annat att investeringen 
är uppdelad på två år och kan därför tolkas som två olika projekt. I underlaget 
från kultur- och fritidsnämnden blir det dock klart att det är ett projekt som på-
går över två år. Detta gör att starttillstånd borde ges för hela projektet och inte 
bara för en del av projektet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 88. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar, med hänvisning till att arbetsutskottet den 9 maj 
beslutat att nämnderna/styrelsen ska se över sina budgetäskanden och 
prioriteringar med anledning av nya budgetförutsättningar och utifrån 
prioriteringarna hur investeringar ska finansieras, t ex genom intäkter eller 
effektiviseringar, att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden 
där det ska framgå hur investeringar kan finansieras, t ex genom intäkter eller 
effektiviseringar.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 109 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutar således 
 
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden där nämndens ska in-
komma med redovisning se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och utifrån prioriteringarna hur 
investeringar ska finansieras, t ex genom intäkter eller effektiviseringar, att 
ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden där det ska framgå hur 
investeringar kan finansieras, t ex genom intäkter eller effektiviseringar 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 110 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2023     
Dnr 196/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 159 nu gällande av-
giftstaxa för Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 27 april 2022 § 41 att fullmäktige ska 
fastställa ny avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 
januari 2023. 
 
Förslag till ny taxa har tagits fram. Avgifterna för campingen har höjts och nya 
avgifter för hyra av campingvagnar har tillkommit. Avgifterna för badet har 
inte höjts. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2022 § 89 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att taxan ska ändras på så sätt att avgiften för 
villavagnar utgår ur taxan.                   
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) ändringsyrkande och i övrigt till arbetsutskottets 
förslag.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2021 § 159 fastställa ny av-
giftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023 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. 
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KS § 111 
 
Avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023  Dnr  197/22 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 157 nu gällande 
taxa för Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 27 april 2022 § 42 att fullmäktige ska 
fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023. 
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller vattengymnastik vattencrossfit, plask- och lek samt hyra av badet. 
Övriga avgifter är oförändrade. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 9 maj 2022 § 90 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att taxan ska fastställas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävandes av sitt beslut den 29 november 2021 § 157 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
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KS § 112 
 
Redovisning av Hallsta Ridklubbs ekonomi - helår 2021    Dnr 166/18 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslu-
tade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018 
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig 
rapport. 
 
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och 
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen 
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogö-
relse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport. 
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 21 februari 2022 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 91. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 30 mars 2022 § 21 beslutat att överlämna 
redovisningen till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 113 
 
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för att anlägga 
brygga Valstasjön – avskrivning av ärende  Dnr   96/22 
  
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022 § 21 att hemställa hos kom-
munstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Brygga Valstaskogen” 
med 300 000 kronor från investeringsbudgeten 2022 och att nettokostnadsök-
ningen om 10 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för 
årets investeringar. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 februari 2022 bland annat att 
man ska anlägga en brygga vid Valstasjön. I budgeten för 2022 finns det avsatt 
300 000 kronor för ”Brygga Valstaskogen”. Genomsnittlig nyttjandeperiod på 
30 år. Detta antagande ger en nettokostnadsökning om 10 000 kronor per år, för 
vilket budgetkompensation begärs. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 49 att återremittera ärendet till 
tekniska nämnden för ytterligare beredning.  
 
Tekniska nämnden har den 20 april 2022 § 43 beslutat att avskriv ärendet då 
frågan hör hemma hos kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 92. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avskriva ärendet. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KS § 114 
 
Anmälan av tillsynsbesök hos Västra Mälardalens överförmyndarnämnd   
Dnr 170/22 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av Västra Mälar-
dalens överförmyndarnämnds verksamhet den 19 oktober 2021 och upprättat en 
rapport över inspektionen.  
 
Av rapporten framgår att länsstyrelsen, vid föregående inspektionen, funnit an-
ledning 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 
 
I nuvarande inspektion har länsstyrelsen följt upp kritiken gällande överläm-
ning av redovisningshandlingar där de ser fortsatt brister. De har även följt upp 
kritiken gällande handläggning av arvskifte. Gällande brister vid överlämning 
av överklagande har de inte följt upp ärendet särskilt vid denna inspektion. 
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 8 februari 2021 § 15 beslutat 
att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 93. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera rapporten som en anmälan.  
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KS § 115 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2021 –  
ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 174/22 
 
Ingvor Regnemer (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Lennart Ahlström (S). 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 8 april 2022 inkommit med 
årsredovisning för 2021. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-
sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 94. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen fastställs, samt 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Ingvor Regnemer (S). 
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KS § 116 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) m fl gällande upprättande av 
styrdokument för att förebygga självmord      Dnr 89/21 
 
Jenny Landernäs, Håkan Freijd, Bertil Bredin, Torbjörn Estelli, Hans Strand-
lund, Philip Jandovsky samtliga (M) anför i en motion ”Enligt en ny rapport 
från Sveriges Kommuner och Regioner saknar 233 kommuner i landet en kon-
kret handlingsplan för att förebygga självmord. Tyvärr är Hallstahammar en av 
dem. I Västmanland är det endast Sala som har en plan. Västmanland tar i 
genomsnitt 53 personer om året sitt liv. Stor andel av dem har haft långvarig 
kontakt med både socialtjänst och psykiatri. 
 
Kommunens arbete inom detta område måste vara förebyggande, strukturerat 
och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt organisationen Suicide 
Zero handlar arbetet i ett kommunperspektiv om att hela kommunen behöver 
involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med 
fysisk planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och 
kultur- och fritidsverksamheter. I Hallstahammar ska man ha alla förutsätt-
ningar att må bra. Hallstahammar ska inte vara en av de kommuner som saknar 
handlingsplan för förebyggande arbete kring suicid. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun tar fram en kommunövergripande handlingsplan 
kring det förebyggande arbetet med suicid med mätbara mål och konkreta åt-
gärder 
Att riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen 
efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter” 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 2 december 2021 bland annat att för-
valtningen redan idag bedriver suicidpreventivt arbete i form av utbildning till 
all personal att upptäcka psykisk ohälsa och därmed möjlighet att kunna för-
hindra suicid men ser också behovet av en handlingsplan. På det nationella 
planet finns idag ett handlingsprogram för suicidprevention med nio punkter. 
Planering för en länsgemensam resurs kring arbetet av en regional handlings-
plan mot suicid finns, medel finns avsatt och från halvårsskiftet 2022 finns en 
person på plats för att påbörja arbetet med den regionala handlingsplanen i 
vilken kommunen kommer att vara delaktig. Förvaltningen ser att den regionala 
handlingsplanen bör tas fram innan den lokala handlingsplanen utformas. För-
valtningen planerar dock redan för detta arbete i vilken också rutiner kommer 
att ingå. Det gäller dock enbart socialförvaltningens verksamheter och vi ser 
behov av en kommunövergripande plan. Socialförvaltningen tar dock inte det 
hela kommunala ansvaret för en handlingsplan för kommunen. 
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Forts KS § 116 
 
Socialnämnden föreslår den 15 december 2021 § 99 att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens 
skrivelse den 2 december 2021.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 95. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen angående upprättande av styrdokument för att förebygga själv-
mord ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av social-
nämnden den 15 december 2021 § 99. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs, Tommy 
Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 117 
 
Svar på av Tommy Emterby (KD) om länsgemensam utbildning inom 
äldrevården med syfte att höja den medicinska kompetensen   Dnr 241/21 
 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Personer med allt svårare sjukdomar 
och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. 
Denna utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen 
inom den kommunala äldrevården  
  
Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regio-
nens specialistsjukvård och den kommunala vård och omsorgen. Inom region 
Västmanland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar 
som fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en mot-
svarande utbildningsavdelning startas i länet för legitimerad personal inom den 
kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs särskilt fokus på trygg 
hemgång och rehabilitering. Utbildningsavdelningen har en grundbemanning 
vilken kompletteras med personal under träning och utbildning. Utbildningsav-
delningen ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och 
Region Västmanland. Patienter ska komma från hela länet.  
 
Förslagsvis kan finansiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan 
fördelas utifrån invånarantal. Hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun 
som region ska kontinuerligt kunna göra praktik på den länsgemensamma ut-
bildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola 
(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum.  
 
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi  
Att: Hallstahammars kommun i samarbete med regionen tar initiativ till en 
länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den 
medicinska kompetensen.” 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 1 december 2021 bland annat att 
socialförvaltningen är positiv till förslaget att starta en länsgemensam utbild-
ningsenhet och bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets 
kommuner och region Västmanland. Nuvarande forum för beslut och diskus-
sion kring olika kompetenssatsningar mellan länets kommuner och regionen 
behöver ses över. Roller och beslutsordning med mera behöver klargöras för ett 
effektivt samarbete framledes. Skapandet av en utbildningsavdelning för äldre-
vården är både strategiskt viktigt och en långsiktig satsning. Denna typ av sats-
ning behöver inrymmas i den ordinarie budgeten för att säkerställas. Alla for-
mer av uppstartskostnader kan med fördel finansieras av lämpliga och even-
tuella statsbidrag. Regeringen har aviserat att ett nationellt kompetenscentrum  
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Forts KS § 117 
 
för äldreomsorgen ska inrättas permanent. Satsningen syftar till att höja kun-
skapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommu-
nernas förutsättningar. Detta kan ge ytterligare positiva effekter för den kom-
munala äldreomsorgen och bland annat ytterligare höja den medicinska kom-
petensen i kommunerna. Om den regionala utbildningsavdelningen blir av kan 
därmed positiva synergieffekter eventuellt uppnås.  
 
Socialnämnden föreslår den 15 december 2021 § 102 att motionen ka anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens 
skrivelse den 1 december 2021.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 96. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen angående länsgemensam utbildning inom äldrevård med syfte att 
höja den medicinska kompetensen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförs av socialnämnden den 15 december 2021 § 102. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD). 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 118 
 
Svar på motion av Reijo Tarkka (V) gällande försök med skolfrukost på 
Nibbleskolan    Dnr 285/21 
 
Reijo Tarkka (V) anför i en motion ”Vi har fått kännedom om att man på 
Nibbleskolans mellanstadium har gjort försök med att servera frukost till ele-
verna då alla inte har ätit när de kommer till skolan. Som det beskrivs i bifo-
gade rapport från försöket så har syftet varit att öka elevernas förmåga att ta till 
sig undervisningen. Man har genomfört två provperioder och har från persona-
lens sida upplevt att eleverna haft lättar att hålla fokus under dagen. Man har 
också märkt att konflikterna mellan eleverna har minskat som en följd av för-
söksverksamheten. 
 
Då allt som är möjligt måste göras för att ge alla elever samma möjlighet till att 
tillgodogöra sig undervisningen vill vi att lärarnas önskan om att få ekonomiska 
medel för att fortsätta med frukostverksamheten beviljas. I första hand under 
innevarande läsår. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför: 
Att medel beviljas för fortsatt frukostverksamhet under läsåret 2021-22” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2022 bland 
annat att för grundskolorna i Hallstahammars kommuns del skulle en sådan för-
ändring medföra ökade kostnader i form av personaltimmar och ökad livsme-
delskostnad. Dessutom måste det finnas personal på plats i matsalen på morgo-
nen för att ta hand om barnen/eleverna, då detta inte är kökspersonalens upp-
gift. På Nibbleskolan går det 484 elever i årskurserna F-6 varav 214 elever är 
inskrivna på fritids där frukost ingår om man har frukosttiden i sitt schema. Be-
räknad kostnad för att ge frukost till de barn som inte har frukost på schemat 
skulle bli cirka 144 180 kronor per läsår. Denna kostnad inkluderar endast 
livsmedelskostnaderna, extra kostnader skulle tillkomma i form av inventarier 
såsom kyl och frys etc. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv och det kompensato-
riska uppdraget som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar behöver alla 
elever få frukost i Hallstahammar kommuns grundskolor. Detta skulle innebära 
att alla elever i årskurserna F-9 varav 1963 elever får frukost. Den totala kost-
naden skulle då uppgå till 1 802 242 kronor för ett läsår med 178 skoldagar. 
Med hänvisning till de ökade kostnaderna skulle grundskoleverksamheten be-
höva göra omfattande nedskärningar inom andra områden. 
 
Utifrån FNs konvention om barnets rättigheter ska barnens bästa alltid vara ut-
gångspunkten för planering, genomförande och utvärdering av skolans likvär-
dighetsbefrämjande arbete. Att alla barn är lika värda och har samma rättig-
heter. Att särskilja en skola och årskurs bidrar till att man frångår att alla barn 
är lika värda och har samma rättigheter. Utifrån det socialkonstruktionistiskt  
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Forts KS § 118 
 
perspektivet kan det upplevas att Nibbleskolan förstärker känslan av utanför-
skap och stigma genom att lyfta elevernas förmåga att ta till sig undervisningen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 mars 2022 § 36 att motionen 
avslås gällande försök med skolfrukost på Nibbleskolan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 97. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen gällande försök med skolfrukost på Nibbleskolan med hän-
visning till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnen den 29 mars 2022 § 
36. 
 
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V). 
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Forts KS § 119 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att öka antalet skoldagar per 
läsår för bättre skolresultat    Dnr 45/22 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion att ”Svenska skolelever går i skolan 
färre antal timmar än elever i många andra jämförbara länder. Samtidigt är 
skolresultaten låga i Hallstahammar. Enligt skollagen får huvudmannen själv 
bestämma hur långt läsåret ska vara så länge det håller sig mellan 178 dagar 
och 190 dagar. 
 
Skolan är en fantastisk plats att lära sig på, skolan har också en mycket viktig 
uppgift både att rusta eleverna kunskapsmässigt men också när det gäller andra 
dimensioner. Men det går inte att lägga hur många uppgifter på skolan som 
helst och tro att man både ska klara kunskapsuppdraget och allt annat. Man be-
höver också skapa förutsättningar för det. Ett sätt är att förlänga läsåret. Idag 
går Hallstahammars elever i skolan 178 dagar, alltså det lägsta antalet dagar 
som är tillåtet. Vi anser att det är hög tid att höja antalet dagar i grundskolan. I 
våras gick 27 % av niorna ut med ofullständiga betyg. Om de hade fått gå 190 
dagar varje läsår hade det, under deras grundskoletid, motsvarat en och en halv 
termin extra i kvalificerad undervisning. Det är vi övertygade om hade varit 
gynnsamt för skolresultaten.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun ökar antalet skoldagar per läsår för att rusta ele-
verna bättre med målet att skolresultaten ska höjas.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2022 bland 
annat att ett läsår bestå av minst 178 skoldagar i de obligatoriska skolformerna, 
förutom i förskoleklassen där eleverna ska få undervisning i minst 525 timmar 
under ett läsår. Enligt kapitlet 2–3 §§ skolförordningen och 2 kapitlet 2, 4 och 5 
§§ skollagen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Huvudmannen beslutar 
vilka datum som höst- och vårterminerna ska börja och sluta. Enligt 3 kapitlet 2 
§ skolförordningen ska under ett läsår finnas minst 12 lovdagar för skolelever. 
Personalen ska ha studiedagar då eleverna har lovdagar och utöver de 12 lov-
dagar som eleverna minst ska ha får personalen ha som mest 5 studiedagar 
under ett läsår. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 31 finns 
uttryckligen att barnet har ”rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpas-
sad till barnets ålder”. Barn bör ha rätt till vila och rekreation på liknande sätt 
som vuxna. Lärarnas årsarbetstid är 1 767 timmar i det kommunala avtalet. 
Dessa timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad 
arbetstid/förtroendearbetstid (407 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas 
ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Skulle läsåret utökas 
skulle det innebära mindre tid för lärare för planering, fortbildning och förbere-
delse. Lärarna behöver ha de bästa förutsättningarna för att göra ett jobb bra.  
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Forts KS § 119 
 
Barn-och utbildningsförvaltningen planerar att utöka tiden för eleverna i för-
skoleklass från höstterminen 2022. Det innebär att alla elever i förskoleklass får 
mer undervisningstid. Utgångspunkten för den insatsen har dels varit resultaten 
från kartläggningar och måluppfyllelse dels kunskapen om att tidiga insatser är 
de som ger mest effekt på hela skolgången.  
 
I en lagrådsremiss ”Mer tid till lärande - extra studietid och utökad lovskola” 
per den 20 januari 2022 finns förslag om att ändra skollagen vilket föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2022. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensato-
riska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella 
program. Regeringen föreslår att elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas 
extra studietid. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skol-
arbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet 
ska vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till 
elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör. Regeringen föreslår 
även att den skollagsreglerade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade 
lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte 
uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riske-
rar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Sådan lov-
skola ska erbjudas på lov under läsåret och ska inte kunna räknas av från de 50 
timmar lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda enligt gällande be-
stämmelser. I lagrådsremissen lämnas förslag till de ändringar i skollagen 
(2010:800) som behövs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
Barn-och utbildningsförvaltningen inväntar beslut i frågan och anser att för-
slagen bidrar till att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever 
att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 mars 2022 § 39 att motionen om 
att öka antalet skoldagar per läsår för bättre skolresultat avslås .  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 98. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen om att öka antalet skoldagar per läsår för bättre skolresultat. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M). 
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KS § 120 
 
Kallelse till ordinarieföreningsstämma med Västmanlands Tolkservice 
ekonomisk förening - instruktion till ombudet.   Dnr 119/22 
 
Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 28 april 2022 tillsammans med års-
redovisning och verksamhetsberättelse inkommit med kallelse till ordinarie 
föreningsstämma den 20 maj 2021 klockan 10.30. Stadshuset Västerås  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2022 fram till ordinarie föreningsstämma 2023 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 2022 
t o m ordinarie föreningsstämma 2023 (KF § 17/22). 
 
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att styrelsens ledamöter beviljas ansvars-
frihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2022 § 99. 
 
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 2023, samt  

 
att anmoda ombudet att föreslå Barbara Hallström (L) som ledamot i före-
ningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2022 t o m ordinarie 
föreningsstämma 2023. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Birgitta Westman (ombud) 
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KS § 121 
 
Kallelse till extra bolagsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – 
instruktion till ombudet.  Dnr  200/22  
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes 
ställe inträder Jouni Sthåhane (C). 
 
Strömsholms Utvecklings AB har den 12 maj 2002 kommit in med kallelse till 
extra bolagsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 31 maj 2022 per 
capsulam. Stämman kommer att behandla styrelsens förslag till nyemission. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Strömsholms Ut-
vecklings AB för tiden fr o m årsstämma 2021 fram till årsstämman 2022 utsett 
Rolf Hahre (S) med Birgitta Westman (S) som ersättare.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkarar att ombudet ska rösta för att förslag till nye-
mission antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid extra bolagsstämma med Strömsholms Utvecklings 
AB rösta för  
 

att förslag till nyemission antas. 
 
Härefer återinträder Anna Gunstad Bäckman (C). 
 
_________ 
Exp till: Rolf Hahre (ombud, 2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 122 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Inera AB – instruktion till 
ombudet   Dnr 203/22 
 
Inera AB har inkommit med kallelse till årsstämma med Inera AB den 16 juni 
2022 klockan 10.00. Stämman kommer att genomföras digitalt. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2022 fram till ordinarie föreningsstämma 2023 utsett Catarina Pettersson (S) 
med Jenny Landernäs (M) som ersättare (KF 32/22). 
 
Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att föreningsstäm-
man disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrel-
sens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultatet disponeras 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att arvoden fastställs, att ägardirektiv för Inera 
AB fastställs och att ägaröverenskommelse fastställs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Inera AB rösta för 
 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 
 
att arvoden fastställs, 
 
att ägardirektiv för Inera AB fastställs, 
 
att ägaröverenskommelse fastställs. 
 
 
 

________ 
Exp till: Catarina Pettersson (ombudet) 
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KS § 123 
 
Kallelse till årsstämma med Stiftelsen för främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal     Dnr 209/23 
 
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal har inkommit med 
kallelse till årsstämma den 31 maj 2022 klockan 13.00, Lindgården Fagersta. 
Övriga stämmohandlingar har ännu inte inkommit till kommunen. 
 
Då handlingar saknas i ärendet föreslås att kommunstyrelsen ska hålla extra 
sammanträde för att kunna besluta i ärendet- 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att extra sammanträde med kommunstyrelsen ska äga rum den 23 maj kl 08.30. 
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KS § 124 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-16 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-05-16 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2022-05-09 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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