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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-07 1 () 

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

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 136 
 Anna Gunstad Bäckman (C)  ej § 136  
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Rolf Hahre (S) § 136  
 Barbara Hallström (L) § 136  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 126, 136, Marijo Edlund (S) Lennart Ahlström (S), 

Barbara Hallström (L) ej § 136, Reinder Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg 
Andersson (M) § 110, Kenth Erngren (V), Annica Lindholm (V) Ewa Björklind 
(SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 110. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD)  

  
 Kommunhuset den 9 juni 2021 klockan 12.15 
  
Underskrifter  Paragrafer 110 - 146 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 136  Kjell Ivemyr § 136 
  

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

 Tony Frunk (S)    Tommy Emterby (KD) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen 110 -  
  
Sammanträdesdatum 2021-06-07 
  
Anslaget uppsättes 2021-06-09 Anslaget nedtages 2021-07-01 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 110 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 111 - VD XX, Strömsholms Kanalbolag 
§ 113 - Utvecklingschef Magnus Gustafsson  
§ 114 - Kommunchef Carin Becker-Åström, controller Marianne Ekman  
§ 115 - Tf ekonomichef Nicklas Erngren, kommunchef Carin Becker-Åström 
§ 116 -126 - Tf ekonomichef Nicklas Erngren  
§ 129 - Bygg- och miljöchef Anders Östlund 
§ 131-Energirådgivare Carl-Magnus Palmblad 
§ 133 -Senior adviser Kjell Jacobsson 
§ 142 - Kommunchef Carin Becker Åström 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.20 – 14.30. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 111  
 
Information från Strömsholms kanal AB    Dnr 56/21 
 
VD för Strömsholms Kanal AB, XX, informerar om kanalbolagets historia, 
dess verksamhet samt framtida projekt. 
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KS § 112 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 56/21 
 
Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m  
 
Sigge Synnergård (L) informerar från senaste möte med regionens barn- och 
ungagrupp. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste möte med regionens 
samverkansgrupp för äldre. 
 
Catarina Pettersson (S) informerar om kommande mötet med strategiska 
regionala beredningen. 
 
Reinder Nispeling (L) informerar från senaste mötet Räddningstjänsten 
Mälardalen.  
 
Catarina Pettersson (S) informerar att planprogrammet för Kyrbyn är ute på 
samråd. 
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KS § 113 
 
Delegation till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter enligt 
pandemilagen    Dnr 214/21 
 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 att i 8 kap. 1 § begränsningsförord-
ningen ge kommunen rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på platser 
enligt 13 § covid-19-lagen. Förordningen trädde i kraft den 11 mars 2021 och 
gäller, liksom lagen, i nuläget längst till och med den 30 september 2021. 
Bemyndigandet ger kommunen rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att 
utfärda föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finnas en 
påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att 
förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade 
inskränkningar i enskildas frihet. En grundläggande förutsättning för förbud är 
att ett sådant är nödvändigt för att minska risken för smittspridning.  
 
Rätten att besluta om föreskrifter är att betrakta som en fråga av principiell be-
skaffenhet och åligger därmed kommunfullmäktige. Det är även en bedömning 
som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort. Det finns dock behov 
av att på ett effektivt och snabbt sätt kunna möta de behov av föreskrifter som 
kan uppstå under sommaren 2021 och därför föreslår förvaltningen att kom-
munfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att vid behov meddela för-
budsföreskrifter enligt pandemilagen och begränsningsförordningen. För att 
möjliggöra delegationen föreslås att beslutanderätten begränsas genom att före-
skrifter får meddelas för en period om högst sju dagar åt gången. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 93.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att kommunstyrelsen ges rätt att när behov uppstår, fastställa föreskrifter i 
enlighet med lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-
ning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:8) om särskilda begräns-
ningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
 
att kommunstyrelsens föreskrifter enligt ovan får gälla för en tidsperiod om 
högst sju (7) dagar åt gången, samt 
 
att kommunstyrelsen omedelbart till kommunfullmäktige ska återrapportera 
beslut om föreskrifter enligt ovan.  
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KS § 114 
 
Resultatprognos per mars 2021 för kommunstyrelsen     Dnr 212/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
  
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram resultatprognos per mars 2021. Av 
prognosen framgår att ”Årets första kvartal har i likhet med i stort sett hela 
förra året präglats av den pågående pandemin. Inom kommunstyrelseförvalt-
ningen får många medarbetare lägga stor del av sin arbetstid på olika åtgärder 
som hänger samman med pandemin. Som exempel kan nämnas Corona-
gruppen, en intern arbetsgrupp som arbetar på kommunchefens uppdrag. 
Gruppen håller ihop hela kommunens arbete. Gruppen träffas var och varannan 
vecka. Inom ramen för Coronagrupper finns många frågor som rör HR. För-
valtningen deltar i flera möten varje vecka som länsstyrelsen anordnar. Mötena 
behandlar bland annat uppdatering av smittläget i länet dels viss samordning för 
olika verksamheter inom länets kommuner. Dessutom vill länsstyrelsen få in 
lägesrapportering varje vecka från kommunerna om olika verksamheter som 
sedan sänds vidare till bland annat MSB. Till det kommer också att nämnd, 
styrelse och fullmäktigesammanträden genomförs till stor del på distans. Under 
första delen av 2021 har många medarbetare inom kommunstyrelseförvalt-
ningen arbetat hemifrån utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det 
finns därför vissa frågor som fått parkerats då alla inte är på plats. 
 
Kommunstyrelsens budgetram uppgår år 2021 till 89,3 miljoner kronor. Resul-
tatprognosen för år 2021 visar ett underskott mot budget på -1,5 miljoner kro-
nor. Övergripande IT-kostnader samt kollektivtrafik visar på fortsatta under-
skott mot budget, -4,2 miljoner kronor. Från år 2020 tillförs kommunstyrelsen 
1,0 miljon kronor per år för att komma till rätta med de övergripande IT-kost-
naderna. Även förvaltning och politik visar ett underskott, -0,6 miljoner kronor. 
För att klara det effektiviseringskrav som tillfördes kommunstyrelsen så har ett 
sparbeting ålagts enheterna på 0,4 miljoner kronor. Flera av enheterna har svårt 
att klara dessa sparbeting samtidigt som enheterna har egna besparingar att 
klara av på grund av obalanser i budget. Stadsnät kommer enligt prognosen att 
visa ett överskott mot budget med +3,3 miljoner kronor och kompenserar på så 
sätt att kommunstyrelsens totala avvikelse minskar. Intäkterna beräknas bli 
högre än budgeterat liksom föregående år. Prognosen bygger på det som är 
avtalat som ny upplåtelseavgift de kommande åren i upplåtelseavtalet. 
 
Sjukfrånvaron under första kvartalet 2021 ligger på 1,12 % för kommunstyrel-
sen (bokslut 2020 2,59 %). Sjukfrånvaron är låg, trots pandemi med uppmaning 
om att stanna hemma vid minsta symptom. Sett till hela kommunen så ligger 
sjukfrånvaron på 7,50 %, alltså högre än inom kommunstyrelsen. Långtidssjuk 
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Forts KS § 114 
 
skrivningar inom förvaltningen längre än 60 dagar har minskat i andel av för-
valtningens totala sjukfrånvaro till 0% under årets första kvartal (bokslut 2020 
36,80 %). ” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 94.  
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna resultatprognos per mars 2021. 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 115 
 
Resultatprognos per mars 2021 för Hallstahammars kommun 
Dnr 207/21 
 
Resultatprognosen per mars 2021 pekar på ett utfall för perioden på +0,5 miljo-
ner kronor och prognosen för helåret 2021 pekar på ett resultat på +40,5 miljo-
ner kronor. Helårsprognosen är 29,8 miljoner bättre än budget och verksam-
heterna visar ett överskott på +8,5 miljoner jämfört med budget och resterande 
21,3 miljoner kronor härrör från bättre skatteutfall (+19,6) och nya tidigare ej 
aviserade generella statsbidrag (+1,7). Finansnettot prognostiseras till att nå 
budget. Investeringsutfallet är blygsamma 9 miljoner kronor av totalt budge-
terat (inklusive tilläggsbudget) på 361 miljoner kronor. Fakturorna för de på-
gående projekten har inte kommit igång ännu. I investeringsbudgeten finns 
bland annat medel för Näslundskolan som på grund av att upphandlingen måste 
göras om troligtvis inte kommer generera några kostnader alls 2021. Prognosen 
ligger väldigt nära resultatmässigt med den prognos som togs fram i augusti 
2020 för helåret 2020. Att jämföra med prognosen per mars 2020 ger inget då 
pandemin var i sin uppstart och läget var extremt osäkert. 
 
Hallstahammars kommun uppvisar en stark prognos för 2021. Dock är resulta-
tet till viss del kanske inte så bra som det kanske ser ut. Bakom statsbidragen 
finns tillfälliga tillskott som enligt vad vi vet nu kommer fasas ut. Resultatet är 
även högre på grund av ersättningar till framförallt socialnämnden för framtida 
demografisk utveckling. Detta gör att utmaningen framåt inte påverkas nämn-
värt av kommunens goda resultat. Goda resultat ger dock en större möjlighet att 
i högre grad finansiera kommunens investeringar med egna medel i stället för 
via lån vilket minskar vår exponering mot framtida ränteökningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 95.  
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa resultatprognosen per mars för år 2021, samt  
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner 
för att kortsiktligt bromsa eventuell negativ ekonomisk avvikelse och på års-
basis uppnå budgetföljsamhet. 
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KS § 116 
 
Nya indikatorer för kommunfullmäktiges mål 5 – Hållbar ekonomi  
Dnr 321/20 
 
Kommunfullmäktige fastställde i december 2019 nya mål för Hallstahammars 
kommun för åren 2020 till 2023 och i december 2020 fastställde kommunfull-
mäktige indikatorer för målen. Ett av målen var ”Hållbar ekonomi” som skulle 
mätas enligt följande: Hållbar ekonomi och intern ekonomi. Vid första uppfölj-
ningen vid årsredovisningen framkom det att mäta mot budget inte är helt opti-
malt. Detta då budgeten bygger på visst mått av försiktighet när det gäller fram-
förallt finansnettot. Sen är det väldigt ovanligt att ha mål som stämmer av mot 
budget och inte utfall. Vid avstämningen vid årsredovisningen var det flera mål 
som inte nåddes på grund av försiktig budgetering men som borde ha varit 
gröna på grund av ett rekordhögt resultat.  
 
Målet med det finansiella målet är att säkerställa att kommunen har en god eko-
nomisk hushållning på längre sikt. Nuvarande målindikatorer är till vissa delar 
knutna till budget istället för utfall. Detta gör att det finns en risk att besluta om 
en för optimistisk budget än vad som är befogat för att uppfylla målet. Dessut-
om tillämpar kommunen en stor försiktighet vid budgetering av finansnetto. Att 
i stället knyta dessa till utfallet ger en tydligare koppling till verkligheten och 
utfallet är svårare att ”manipulera”. En del mål var dessutom knutna till slutet 
av mandatperioden vilket gör det svårt att följa upp målet årsvis. Det saknades 
även ett mål som var knutet till hela kommunkoncernen. Då Hallstahammars 
kommun har gjort rätt för sig och satt undan pengar för att hantera den gamla 
pensionsskulden så behöver inte denna kostnad belasta skatter och statsbidrag. 
Därför förslås att indikatorn mäter verksamheternas resultat exklusive kostna-
der för gamla pensionsskulden. Hela kommunens sammanslagna resultat mäts 
sedan i indikatorn som mäter resultatöverskottet i förhållande till skatter och 
statsbidrag. Valet att, i indikatorerna om skuldtak och egen finansiering av in-
vesteringar, titta på en rullande tre årsperiod är att inte binda upp finansierings-
behoven till ett enskilt år utan istället titta på hur investeringarna finansieras 
över tid. Orden gröna lån ska öka är borttaget från indikatorn om hållbara in-
vesteringar. Detta för att ”gröna lån” är en produkt som endast en långivare har. 
Detta kan skapa problem ur upphandlingssynpunkt. Indikatorn i sig är dock bra 
och samma kriterier som gäller för Kommuninvests gröna lån kommer använ-
das för att definiera om våra investeringar är hållbara eller inte.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 96.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2020 § 155, i tillämpliga 
delar, fastställa nya indikatorer för mål 5 Hållbar ekonomi t o m 2023 enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 117 
 
Mål och budget för Hallstahammars kommun 2022-2024 samt skattesats 
för 2022    Dnr 223/21 
 
2020 fattades inget rambeslut i vanlig ordning på grund av pandemin och 
istället fattade kommunstyrelsen ett budgetdirektiv som nämnderna sen fick 
svara på till beslutet om mål och budget 2021–2023 som togs i fullmäktige i 
december 2020. I år har en mer normal budgetprocess genomförts under våren 
och detta blir då ett rambeslut. Budgeten bygger på statisticons senaste befolk-
ningsprognos som kompletteras med inflytt så att befolkningsökningen budge-
teras till 150 personer per år fram till 2024. Alla volymkompensationer bygger 
sedan på denna befolkningsprognos. Förslaget bygger även på en oförändrad 
kommunskatt det vill säga 21,81 kronor per skattekrona. 
 
Totalt har det utfördelats 13,3 miljoner kronor i volymkompensationer, 6,6 mil-
joner kronor i priskompensationer och 2 miljoner i politiska prioriteringar. 
Dessutom har 18,7 miljoner kronor avsatts i löneökningar för 2022, 13,3 miljo-
ner kronor i ökade kapitalkostnader på grund av investeringar. Det har även 
gjorts avsättningar för framtida kostnader på 7 miljoner kronor varav 5 miljoner 
för framtida äldreboende. Totalt 60,9 miljoner kronor varav 5 miljoner som inte 
påverkar resultatet 2022. I budget 2022–2024 ligger en effektivisering på 1% 
på samtliga kommunens nämnder och styrelse som totalt uppgår till -10,6 mil-
joner kronor. Totalt är cirka 44 miljoner utfördelat. En kommun har inget 
vinstintresse men ett positivt resultat behövs för att antingen klara framtida de-
mografiska utmaningar eller för att finansiera investeringar. Nu liggande för-
slag så ligger resultatnivån på i snitt 1,6 % av skatter och statsbidrag. I Mål och 
budgetdokumentet finns utredningsuppdrag för attraktionsstrategin, fler i 
arbete, resursstöd i skola och på fritid samt en översyn av de inlämnade investe-
ringsunderlagen. Nya utfördelade satsningar är 800 000 kronor till en extra HR-
resurs samt 150 000 kronor för att finansiera fritidsbanken. Lönekompensa-
tionen är i år inte utfördelad utan hålls centralt till dess att löneöversynen är 
klar och därefter fördelas pengarna ut. Dock maximalt 2,2 % av nuvarande per-
sonalbudget. En skillnad görs av den demografiska kompensationen till social-
nämnden där kompensationen för äldreomsorgen delas upp i en SÄBO-del och 
en övrig del. SÄBO-delen hålls kvar centralt till dess att nya äldreboendet star-
tas upp. Denna avsättning kompletteras även upp till 5 miljoner kronor per år. 
Målet är att avsätta i snitt 5 miljoner per år fram till och med 2025. 
 
Det upprättade föreslaget innehåller kompensation för prisökningar, volymök-
ningar, två direkta tillskott samt fem utredningspunkter. Utredningspunkterna 
ses som särskilt positiva då det ställer krav att i förväg analysera och göra en 
uppskattning av nyttan. Detta underlättar såväl prioriteringen som uppfölj-
ningen av satsningarna. Att dessa sedan är nedskrivna gör att det blir väldigt 
tydligt vad förväntningarna från både politik och förvaltning faktiskt är.  
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Att ge nämnderna/förvaltningarna i uppdrag att se över sina 
investeringsunderlag är positivt. Det ökade kravet på investeringsunderlagen 
gör att kanske inte allt stämmer från början. Att hålla inne den del av 
volymkompensationen som rör SÄBO ger effekten att istället för att 
socialnämnden ska visa ett stort överskott så förbättras hela kommunens 
resultat. Dock bör en försiktighet iakttas så att det avsatta kapitalet överstiger 
resultatet det närmaste två åren, det tredje året så är siffrorna väldigt osäkra 
men viss försiktighet bör iakttas även andra plan året. Nytt från förra året är att 
pris-, volym- och lönekompensation är utfördelat för samtliga år utifrån 
befolkningsprognosen. Vid tidigare budgetar så har planåren varit väldig 
sparsmakade när det gäller grundkompensationerna.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 97.  
 
MBL-förhandling har ägt rum den 3 juni 2021 varvid ingen erinran framfördes 
mot förslaget. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetutskottets förslag till budget för 
perioden 2022-2024. Vidare yrkar hon att moderaternas och kristdemokraternas 
förslag till mål ska vara utgångspunkten för styrelsens och nämndernas plane-
ring för det komande året. I övrigt yrkar hon bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att fastställa utdebiteringen till 21,81 kr/skkr för år 2022, 
 
att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och 
resultat 2022 ska ske per sista mars (resultatprognos) och per sista augusti 
(delårsrapport) där delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resul-
tatprognosen mer har karaktär av årsprognos, 
 
att kommunfullmäktiges mål och vision ska vara utgångspunkten för styrelsens 
och nämndernas planering för det kommande året, att styrelsen, nämnder, för-
bund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera till 
kommunfullmäktige hur verksamheten avses bedrivas för åren 2022–2024, 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till Mål och Budget för perioden 2022–
2024 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
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att kommunfullmäktiges mål och vision ska vara utgångspunkten för styrelsens 
och nämndernas planering för det kommande året varvid dessa mål och nämn-
dens egna mål inklusive beslutade indikatorer ska följas upp i samband med 
delårsrapport per augusti och årsredovisning per december, 
 
att styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges 
budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses 
bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och 
med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska 
inlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2024, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbud-
geten inom hela planperioden 2022–2024 under förutsättning att större investe-
ringar är beslutade av kommunfullmäktige, 
 
att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive 
grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2022–2024” är 
uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela 
perioden 2022–2024 till ett maximalt skuldtak på 1 100 miljoner kronor, samt 
 
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kom-
munstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalan-
sen ska nås upprättas. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 118 
 
Hemställan om utökad budgetram för nettokostnadsökningar för lek-
platser   Dnr 206/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 67 bland annat att bevilja 
starttillstånd för att ianspråkta 2 500 000 kronor från investeringsbudgeten för 
2021 för lekplatser samt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå budget-
beredningen att tekniska nämndens budgetram utökas med 162 938 kronor/år 
för nettokostandsökningen för investeringen.   
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 april 2021 att man under 2021 
planerar för att uppföra områdeslekplats i Näs i enlighet med lekplatsutredning-
en. Förvaltningen anför att projektet bör genomföras enligt plan under 2021. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 maj 2021 bland annat att 
tekniska nämnden har i en skrivelse daterad 2021-05-05 begärt starttillstånd för 
projektet ”Lekplatser”. Vid Mål och Budget 2021–2023 avsattes 2 500 000 kro-
nor för detta projekt och nu önskar tekniska nämnden starttillstånd för pro-
jektet. I samband med årsredovisningen gjordes även en tilläggsbudgetering på 
160 000 kronor så totalt finns 2 660 000 kronor i budget för lekplatsprojektet. I 
blanketten för startanmälan har tekniska nämnden fyllt i att de önskar kompen-
sation för de kapitalkostnader som investeringen innebär, 157 938 kronor samt 
5 000 kronor i ökad årlig drift, totalt 162 938 kronor. Vid Mål och Budget 
2021–2023 markerades denna investering som att kompensation ej krävdes så 
ingen avsättning finns för kapitalkostnaden för denna investering. Det finns 
heller inte någon avsättning för ökad årlig drift i Mål och Budget 2021–2023. 
Att under pågående budgetperiod ändra underlagen från ej kompensation till att 
behöva kompensation funkar inte då avsättningen för drift samt kapitalkostna-
der bygger på de underlag som verksamheterna lämnar till budgetberedningen. 
Detta för att inte avsätta mer medel än vad som är absolut nödvändigt. Med 
hänsyn till detta kommer inte någon kompensation för vare sig kapitalkostnader 
eller drift kunna delas ut. Tekniska nämnden behöver se över sina investerings-
underlag till budgetberedningen så att dessa stämmer framöver.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 98.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att tekniska nämnden får ta upp behovet av täck-
ning för kapitalkostnader i framtida budgetberedningar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till                   
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på arbetstutskottets förslag. 
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Forts KS § 118 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att tekniska nämnden får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i 
framtida budgetberedningar. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 119 
 
Hemställan om utökad budgetram för nettokostnadsökningar för trafik-
säkerhetsåtgärder   Dnr 205/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 70 bland annat att bevilja start-
tillstånd för att ianspråkta 500 000 kronor från investeringsbudgeten för 2021 
för trafiksäkerhetsåtgärder samt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå 
budgetberedningen att tekniska nämndens budgetram utökas med 54 440 kro-
nor/år för nettokostandsökningen för investeringen.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 april 2021 att tekniska nämnden 
har i en skrivelse daterad 2021-05-05 begärt starttillstånd för projektet ”Trafik-
säkerhetsåtgärder”. Vid Mål och Budget 2021–2023 avsattes 500 000 kronor 
för detta projekt och nu önskar tekniska nämnden starttillstånd för projektet. I 
blanketten för startanmälan har tekniska nämnden fyllt i att de önskar kompen-
sation för de kapitalkostnader som investeringen innebär, 45 440 kronor samt  
9 000 kronor i ökad årlig drift, totalt 54 440 kronor. Vid Mål och Budget 2021–
2023 markerades denna investering som att kompensation ej krävdes så ingen 
avsättning finns för kapitalkostnaden för denna investering. Det finns heller inte 
någon avsättning för ökad årlig drift i Mål och Budget 2021–2023. Att under 
pågående budgetperiod ändra underlagen från ej kompensation till att behöva 
kompensation funkar inte då avsättningen för drift samt kapitalkostnader 
bygger på de underlag som verksamheterna lämnar till budgetberedningen. 
Detta för att inte avsätta mer medel än vad som är absolut nödvändigt. Med 
hänsyn till detta kommer inte någon kompensation för vare sig kapitalkostnader 
eller drift kunna delas ut. Tekniska nämnden behöver se över sina investerings-
underlag till budgetberedningen så att dessa stämmer framöver.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 99.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att tekniska nämnden får ta upp behovet av täck-
ning för kapitalkostnader i framtida budgetberedningar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till                   
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på arbetstutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att tekniska nämnden får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i 
framtida budgetberedningar. 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 120  
 
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för 
cykelrelaterade investeringar kopplat till cykelplan   Dnr 209/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 71 bland annat att ansöka hos 
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 1 000 000 kronor från in-
vesteringsbudgeten för 2021 för cykelrelaterade investeringar kopplat till cykel-
plan samt att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att 
tekniska nämndens budgetram utökas med 101 253 kronor/år för nettokostand-
sökningen för investeringen.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 april 2021 att cykelrelaterade 
investeringar syftar till att främja säker cykling. Åtgärderna är till stor del före-
mål för statlig medfinansiering. Åtgärder är cykelbana vid Ädelstenen, belys-
ning samt trafiksäkerhetsåtgärder som främjar alla oskyddade trafikanter vid 
korsningar. I investeringsbudget för 2021 finns 1 000 000 kronor upptaget för 
cykelrelaterade investeringar kopplat till cykelplan. Vidare är det enligt doku-
mentet för ”mål och budget 2021–2023” som fastställdes av kommunfullmäk-
tige den 16 december 2020 § 154 kommunstyrelsen som beslutar om startbe-
sked för de investeringar som i dokumentet är uppmärkta med ”KS Startbe-
sked” inom respektive budget år. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 maj 2021 bland annat att 
tekniska nämnden har begärt starttillstånd för projektet ”Cykelrelaterade in-
vesteringar kopplat till cykelplan”. Vid Mål och Budget 2021–2023 avsattes  
1 000 000 kronor för detta projekt och nu önskar tekniska nämnden starttill-
stånd för projektet. I blanketten för startanmälan har tekniska nämnden fyllt i 
att de önskar kompensation för de kapitalkostnader som investeringen innebär, 
66 253 kronor samt 35 000 kronor i ökad årlig drift, totalt 101 253 kronor. Vid 
Mål och Budget 2021–2023 markerades denna investering som att kompensa-
tion ej krävdes så ingen avsättning finns för kapitalkostnaden för denna investe-
ring. Att under pågående budgetperiod ändra underlagen från ej kompensation 
till att behöva kompensation funkar inte då avsättningen för drift samt kapital-
kostnader bygger på de underlag som verksamheterna lämnar till budgetbered-
ningen. Detta för att inte avsätta mer medel än vad som är absolut nödvändigt. 
Med hänsyn till detta kommer inte någon kompensation för vare sig kapital-
kostnader eller drift kunna delas ut. Tekniska nämnden behöver se över sina 
investeringsunderlag till budgetberedningen så att dessa stämmer framöver.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 100.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att starttillstånd ska beviljas under förutsättning 
att kapitalkostnaden hanteras inom tekniska nämndens budget och att tekniska 
nämnden får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i framtida budget-
beredningar. 
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Forts KS § 120 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till                   
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på arbetstutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 1 000 000 kronor 
från investeringsbudgeten för 2021 för cykelrelaterade investeringar kopplat till 
cykelplan under förutsättning att kapitalkostnaden hanteras inom tekniska 
nämndens budget, samt 
 
att tekniska nämnden får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i 
framtida budgetberedningar. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 121 
 
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för 
försköning av allmänna platser   Dnr 208/21 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 71 bland annat att ansöka hos 
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 300 000 kronor från in-
vesteringsbudgeten för 2021 för försköning av allmänna platser samt att hem-
ställa hos kommunstyrelsen att föreslå budgetberedningen att tekniska nämn-
dens budgetram utökas med 25 570 kronor/år för nettokostandsökningen för 
investeringen.   
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 april 2021 att projektet avser en 
utveckling av allmänna platser för ökad trivsel och attraktivitet där effektiv 
skötsel kan bedrivas. Syftet är att försköna platser som idag är rena skötselytor 
för att skapa ett mervärde till invånare. Målet är att successivt skapa ett vår-
landskap av växter som är återkommande varje år. Genom planteringar av lök-
växter blir det minimal skötsel då de växer i befintliga grönytor och klipps ner 
när ordinarie gräsklippning startar. Perenna växter planteras på lämpliga platser 
för att skapa färger även under sommar och höst. Vid behov kan även bänkar 
komma sättas upp. För att skapa mervärde och attraktionskraft så ska dekorativ 
belysning uppföras inom kommunen som ska kunna användas året runt.   
 
I investringsbudget för 2021 finns 300 000 kronor upptaget för försköning av 
allmänna platser. Vidare är det enligt dokumentet för ”mål och budget 2021–
2023” som fastställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 154 
kommunstyrelsen som beslutar om startbesked för de investeringar som i do-
kumentet är uppmärkta med ”KS Startbesked” inom respektive budget år. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 maj 2021 bland annat att 
tekniska nämnden har ibegärt starttillstånd för projektet ”Försköning av all-
männa platser”. Vid Mål och Budget 2021–2023 avsattes 300 000 kronor per år 
för detta projekt och nu önskar tekniska nämnden starttillstånd för projektet. I 
blanketten för startanmälan har tekniska nämnden fyllt i att de önskar kompen-
sation för de kapitalkostnader som investeringen innebär, 23 570 kronor samt 
2 000 kronor i ökad årlig drift, totalt 25 570 kronor. Vid Mål och Budget 2021–
2023 markerades denna investering som att kompensation ej krävdes så ingen 
avsättning finns för kapitalkostnaden för denna investering. Att under pågående 
budgetperiod ändra underlagen från ej kompensation till att behöva kompen-
sation funkar inte då avsättningen för drift samt kapitalkostnader bygger på de 
underlag som verksamheterna lämnar till budgetberedningen. Detta för att inte 
avsätta mer medel än vad som är absolut nödvändigt. Med hänsyn till detta 
kommer inte någon kompensation för vare sig kapitalkostnader eller drift kunna 
delas ut. Tekniska nämnden behöver se över sina investeringsunderlag till bud-
getberedningen så att dessa stämmer framöver.  
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Forts KS § 121 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 101.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att starttillstånd ska beviljas under förutsättning 
att kapitalkostnaden hanteras inom tekniska nämndens budget och att nämnden 
får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i framtida budgetbered-
ningar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till                   
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på arbetstutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 500 000 kronor från 
investeringsbudgeten för 2021 för trafiksäkerhetsåtgärder under förutsättning 
att kapitalkostnaden hanteras inom tekniska nämndens budget. samt  
 
att tekniska nämnden får ta upp behovet av täckning för kapitalkostnader i 
framtida budgetberedningar. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 122 
 
Omfördelning för åtgärder på Strömsholms skola samt starttillstånd här-
för    Dnr 211/21 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 18 maj 2021 § 44 beslutat att hemställa 
hos kommunstyrelsen om omfördelning inom investeringsbudgeten för att upp-
rätta nya innerväggar på Strömsholms skola samt ett uteförråd. Vidare ansöks 
om startillstånd för att ianspråkta ta medlen. 
 
Årskurs 4 och 6 delar klassrum något som visat sig inte fungera helt bra. Barn- 
och utbildningsförvaltningen ser att från och med höstterminen 2021 är denna 
lösning inte längre gångbar utan vill sätta upp nya innerväggar. Förvaltningen 
tror att måluppfyllelse gällande trygghet och kunskaper, skulle kunna förbättras 
genom denna ändring och ombyggnation. Lokalerna blir ändamålsenliga och 
eleverna får känna tillhörighet i sin klass och klassrum. 
 
Förutom innerväggarna önskas även ett förråd för att förvara leksaker och 
material som den organiserade rastaktiviteten kan utgå ifrån. I dag behöver per-
sonal eller elev som ska stå för rastaktiviteter varje rast bära leksaker eller 
material upp för en trapp från källaren för att sedan efter rastens slut bära ner 
det i källaren igen. Det påverkar tillgängligheten och enkelheten inför och efter 
rastaktiviteter. 
 
Den totala investeringskostnaden bedöms uppgå till 99 000 kronor och kommer 
ge upphov till en ökad hyra på 9 194 kronor per år. Barn- och utbildningsnämn-
den avser att själva finansiera den ökade hyran och begär därför ingen kompen-
sation för hyresökningen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland annat att 
då behovet inte fanns upptaget till Mål och Budget 2021–2023 behövs en om-
fördelning. Vid skrivandet av detta dokument fanns 6 680 000 kronor kvar av 
KS oförutsedda investeringar som vid årets början var 25 000 000 kronor. Då 
barn- och utbildningsnämnden själva avser att finansiera den ökade hyreskost-
naden finn inte någon anledning till att inte bevilja omfördelning samt starttill-
stånd enligt begäran. Eftersom totalsumman är så låg bedöms att det inte finns 
något syfte med någon återrapportering till kommunstyrelsen om projektet 
håller sig inom budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 102.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att omfördela 99 000 kronor från posten ”KS oförutsedda investeringar” till 
projektet ”Åtgärder Strömsholms skola”,  samt 
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Forts KS § 122  
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden starttillstånd för projektet ”Åtgärder 
Strömsholms skola”. 
 
 
 
________ 
Exp till:  Barn- och utbildningsnämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 123  
 
Försäljning av fastigheten Tunbo 1:5 i Kolbäck   Dnr 210/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 95 om förvärv av fastigheten 
Tunbo 1:5 i Kolbäck till en köpeskilling av 3 600 000 kronor.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 29 april 2021 att fastigheten köptes 
in av strategiska skäl då den är omgiven av kommunala verksamheter, med 
Tunboskolan i sydväst och Strandgården i norr. Tanken var att fastigheten 
skulle användas för en ny förskola i Kolbäck. Efter att möjligheterna till att 
bygga om fastigheten till förskola undersökts kom man fram till att det inte går 
att uppfylla dagens riktvärden för buller på skolgård med nuvarande byggnads 
placering. Närheten till järnväg samt väg 252 får för stor påverkan och Trafik-
verket har inga planer på att utföra några bullerbegränsande åtgärder varken vid 
väg eller järnväg. Fastigheten är även belägen inom område för strandskydd 
vilket innebär att det är osäkert om man skulle ha beviljats bygglov för att upp-
föra en ny förskola. Nu är viljan att bevara byggnaden i ett så oförvanskat skick 
som möjligt. Då planerna om att bygga om fastigheten till förskola övergetts 
samtidigt som det skulle innebära dyra anpassningar av byggnaden för att ställa 
om den för annan användning finner förvaltningen att fastigheten bäst används 
för det den är avsedd för, det vill säga för bostadsändamål. För närvarande står 
fastigheten utan användning vilket är mycket negativt. Det innebär att tillsynen 
inte blir lika god samt att fastigheten utsätts för en ökad skadegörelse. Prästgår-
den är en vacker fastighet med ett fantastiskt läge intill Kolbäcksån och den 
förtjänar ett bättre öde än att stå oanvänd och sakta förfalla. Därför anser för-
valtningen att det bästa är att sälja fastigheten Tunbo 1:5 så snart som möjligt. 
 
Vidare har tekniska nämnden den 19 maj 2021 § 79 beslutat att hemställa hos 
kommunstyrelsen att besluta om försäljning av fastigheten Tunbo 1:5 i 
Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 103.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bevilja tekniska nämnden att bereda försäljning av fastigheten Tunbo 1:5 i 
Kolbäck, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna köpeavtalet 
gällande Tunbo 1:5, i Kolbäck 
 
 
________ 
Exp till: Arbetsutskottet  
 Tekniska nämnden 
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KS § 124  
 
Startbesked för kompletterande miljöundersökningar samt arkeologisk 
undersökning, Knektbacken    Dnr 177/21 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 10 maj 2021 att inom investe-
ringsbudgeten för 2021 finns avsatt 1 000 000 kronor avseende projektet 
Knektbacken. Området är detaljplanerad för bostadsändamål. Innan exploate-
ring kan påbörjas måste först föroreningarna i området undersökas och avgrän-
sas, för att i ett senare skede saneras. Undersökningar som planeras är detalje-
rad undersökning vid skyddad allé, kompletterande undersökning vid planerad 
dagvattenlösning utanför planområdet samt undersökning av det fornlämnings-
område som ej är slutundersökt. En mindre arkeologisk undersökning måste 
även utföras i det fornlämningsområde som inte är slutundersökt. Förvaltningen 
begär därför startbesked för kompletterande miljöundersökningar samt arkeo-
logisk undersökning. 
 
Kv. Knektbacken, som är detaljplanerad för bostadsändamål, har under en tid 
genomgått miljöundersökningar för att skapa en heltäckande bild av en kom-
plex föroreningssituation. För att åstadkomma den heltäckande bilden behöver 
ytterligare miljöundersökningar utföras. Efter att föroreningen har undersökts 
och kartlagts finns det underlag för att bedöma kostnaderna för saneringen av 
området. Den berörda marken i ärendet ägs av kommunen. På en liten del av 
området som behöver undersökas ur miljösynpunkt, finns en fornlämning som 
måste tas bort innan tillstånd för miljöundersökning kan ges. Ett borttagande av 
fornlämningen är nödvändigt för att det ska gå att skapa en heltäckande bild av 
föroreningssituationen. Förvaltningen begär därför startbesked så att det genom 
investeringsbudgeten för 2021 fördelas 1 000 000 kronor för kompletterande 
miljöundersökningar samt arkeologisk undersökning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 104.  
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att inom investeringsbudgeten 2021 ianspråkta 1 000 000 kronor från projektet 
Knektbacken, 
 
att starttillstånd ges för kompletterande miljöundersökningar samt arkeologisk 
undersökning, samt  
 
att kostnaden för undersökningarna regleras i samband med en framtida försälj-
ning av marken. 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Ekonomi- och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-07  
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 125 
 
Bidrag för nedmontering av pråmen Albert – kultur- och fritidsnämnden   
Dnr 220/21 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 28 april 2021 § 43 bland annat beslutat att 
pråmen Albert nedmonteras och avlägsnas från uppställningsplatsen, att om-
rådet återställs senast den 31 maj 2022, samt hemställa hos kommunstyrelsen 
om extra medel om 280 000 kronor för att finansiera nedmontering och bort-
forsling av pråmen samt återställande av marken på uppställningsplatsen. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 26 april 2021 att man har 
fram till mars 2021 försökt att sälja pråmen Albert med ambition att den nya 
ägaren ska slutrenovera pråmen och sedan åter ta den i trafik. Etablerade aktö-
rer inom upplevelsenäringen med verksamhet på och vid Strömsholms kanal 
har visat intresse. Trots flertalet möten har ingen överenskommelse om över-
tagande kunnat slutföras. En huvudanledning till detta är kostanden för slut-
renovering av pråmen. Förvaltningen har också arbetat med att ta fram förslag 
på andra utvecklingsalternativ där pråmen skulle exempelvis kunna bli en 
scen/serveringsyta eller en annorlunda lekplatsmiljö på Skantzenområdet men 
dessa alternativ beräknades bli ännu kostsammare än en slutrenovering av far-
tyget. Kostnaden för nedmontering och bortforsling av fartygsmaterialet är be-
räknad till 250 000 kronor. Återställande av mark ca 50 000 kronor. Försäljning 
av motor med tillhörande styrdelar har ett marknadsvärde mellan 20 – 30 000 
kronor. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har inte medlen i ram om 280 000 kronor (300 000 
kronor – 20 000 kronor i intäkter i försäljning av motorn med tillhörande styr-
delar) som krävs för att finansiera nedmontering och bortforsling av Albert 
samt återställande av marken vid uppställningsplatsen.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 31 maj 2021 § 105 att överlämna ärendet utan 
eget förslag. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att 
kommunstyrelsen saknar medel för att kunna finansiera denna hemställan. Hela 
kommunen ser dock ut att uppvisa ett större positiv resultat än vad som budge-
teras. I beskrivningen av ärendet saknas tidplan för när kostnaderna kommer 
inträffa men då man skriver att området ska vara återställt senast 31 maj 2022 
finns anledning och tro att åtminstone delar av kostnaderna kommer falla ut 
under 2022. Förvaltningens förslag är därför att kultur- och fritidsnämnden får 
hantera kostnaden inom sin verksamhet och avvikelsen sedan får hanteras i 
bokslutet.   
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() 
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Forts KS § 125 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse 
för att avveckla pråmen Albert hanteras i bokslut 2021.  
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse för att avveckla pråmen Albert 
hanteras i bokslut 2021. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kultur-  och fritidsnämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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() 
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KS § 126 
 
Bidrag för inköp av UV-ljus till simbassäng och bubbelpool - Sport-
hallen ekonomisk förening    Dnr 215/21 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 19 maj 2021 § 48 beslutata att hemställa 
hos kommunstyrelsen om bidrag om 198 000 kronor till Sporthallens ekono-
miska förening för inköp av UV-ljus till simbassäng och bubbelpool. 
 
Sporthallen ekonomisk förening ansöker i skrivelse den 22 april 2021 om 
extra bidrag för inköp av UV ljus till simbassäng och bubbelpool. Före-
ningen anför att Folkhälsomyndigheten infört nya och skärpta krav be-
träffande bland annat bundet klor, trikloramin, THM, legionella och att vi 
i dag periodvis ligger högt i bundna klorvärden. FHM har nu satt gränsvär-
det från 0,4mg/I till 0,3mg/I. För att kunna reducera dessa vä rden är verk-
samheten i behov av UV ljus för att reducera dessa. Kostnaden för UV ljus till 
simbassäng och bubbelpool inklusive ventiler och rör uppgår till 198 000 
kronor exkl moms. Av skrivelsen framgår vidare att föreningen har ansträngd 
ekonomi vilket göra att man inte själva klarar av att göra investeringen. 
Elinstallation med tillhörande material ingår inte i priset, vilket verksam-
heten själva bekostar. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 7 maj 2021 bland annat att 
inköp av nytt UV-ljus anser man vara nödvändig för Sporthallens ekonomiska 
förening så att de därmed kan uppfylla de nya myndighetskraven. Tyvärr finns 
det inte utrymme i nämndens budget att till föreningen kunna ge ett bidrag om 
198 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 31 maj 2021 § 106 att överlämna ärendet utan 
eget förslag. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 juni 2021 bland annat att 
alla extra medel som kommunstyrelsen har till förfogande är redan förbrukade 
till bland annat stöd till kommunens föreningar på grund av covid-19-pande-
min. Kommunstyrelsen har därför inga medel att ge. Däremot har Sporthallens 
ekonomiska förening sedan tidigare ett kommunalt lån på 5,7 miljoner kronor 
för bland annat energieffektiviseringar (KF §102 2017-09-25) med en återbe-
talningstid på 25 år. Sista utbetalningen till Sporthallen gjordes i september 
2019 så amorteringarna började betalas in 2020. Sporthallen har sen de fick 
lånet skött sina återbetalningar och har hittills amorterat 285 000 kronor på 
lånet. Förvaltningens förslag är därför att Sporthallen får återlåna 200 000 
kronor av sitt tidigare kommunala lån och avbetalningstiden kvarstår. Detta 
betyder att amorteringen ökar från nuvarande 57 000 per kvartal till cirka 
59 100 kronor per kvartal. 
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Forts KS § 126 
 
Catarina Pettersson yrkar att Sporthallen erbjuds ett återlån av befintligt kom-
munalt lån om 200 000 kronor enligt samma villkor, samt att amorteringsnivån 
höjs från 57 000 kronor till 59 100 kronor per kvartal så återstående skuld åter-
betalas inom avtalad tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att erbjuda Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening ett återlån av be-
fintligt kommunalt lån om 200 000 kronor enligt samma villkor, samt 
 
att amorteringsnivån höjs från 57 000 kronor till 59 100 kronor per kvartal så 
återstående skuld återbetalas inom avtalad tid. 
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() 
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KS § 127  
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 juli 
2021   Dnr 14/21 
 
Med anledning av bland annat avslutad anställning behöver kommunstyrelsens 
underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 108.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 mars 2021 § 50 och med verkan  
fr o m den 1 juli 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 upptagna i förteckningen 
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KS § 128 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 1 juli 2021 
Dnr 15/21 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2021 § 10 om ny delegations-
ordning för kommunstyrelsen. 
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning bland annat av 
att bitr kommunchefens förordnande kommer att upphöra den 30 juni 2021.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 109.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 januari 2021 § 10 och fr o m den 1 juli 
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 upptagna i förteckningen 
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KS § 129 
 
Efterskänkning av avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Dnr 231/21 
 
Enligt 8 kap. 10 § 2 st. alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för 
tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen (2010:1622) av den som har serveringstill-
stånd. Tillsynsavgifterna ska täcka kommunens kostnader för att kontrollera 
restaurangernas efterlevnad av alkohollagen. Tillsynsavgiften är en fast avgift 
som är lika för alla (beroende på öppettider) samt en rörlig schablonavgift som 
baseras på restaurangens alkoholomsättning. Baserat på 2020 års alkohol-
omsättning ska det debiteras 129 570 kronor i år. Nu föreslås med hänsyn till 
effekterna av pandemin att ingen debitering sker i år. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 28 maj 2021 att många 
företag i restaurangbranschen har drabbats hårt i pandemins spår. Hårda 
restriktioner i öppettider samt krav på åtgärder för minskad trängsel har gjort att 
restaurangerna fått det svårt ekonomiskt. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
därför att det inte ska tas ut några avgifter 2021 för serveringstillstånd enligt 
alkohollagen. Konsekvenserna blir för nämnden att ett intäktsbortfall på 129 
570 kronor uppstår. Därmed uppstår problem med finansiering av främst per-
sonal, då huvuddelen av budget är personalkostnader. 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande har med stöd av bygg- och miljönämn-
dens delegation punkt 1.1 beslutat uttala att det inte ska tas ut några avgifter 
under 2021 för serveringstillstånd utförda 2020 enligt alkohollagen, samt att 
kompensation för intäktsbortfall på 129 570 kronor för serveringstillstånd ut-
förda 2020 ska ges till nämnden om beslut om efterskänkning verkställs.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 110.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 juni 2021 bland annat 
bygg- och miljönämnden önskar kompensation för intäktsbortfallet om beslutet 
om återbetalning verkställs. Intäktsbortfallet är beräknat till 129 570 kronor. 
Inom kommunstyrelsen finns inga medel för att kompensera detta intäktsbort-
fall. Däremot redovisar bygg- och miljönämnden i sin resultatprognos en 
helårsprognos på +400 000 kronor. Utifrån detta borde intäktsbortfallet kunna 
rymmas inom bygg- och miljönämndens nuvarande ram. Skulle läget förändras 
får bygg- och miljönämnden återkomma i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att det inte ska tas ut några avgifter under 2021 för serveringstillstånd, samt 
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Forts KS § 129 
 
att intäktsbortfall på 129 570 kronor för serveringstillstånd baserat på 2020 ska 
finansieras inom bygg- och miljönämndens budgetram. 
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KS § 130 
 
Slopa avgifter för krisande företag     Dnr 39/21 
 
Jenny Landernäs (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 
januari 2021 § 13 ärende om att Hallstahammars kommun ska slopa och efter-
skänka avgifter för krisande företag enligt följande : 
 
”Att för 2021 slopa alla tillsynsavgifter för exempelvis alkoholhandläggning/ 
serveringstillstånd 
Att för 2020 efterskänka och återbetala redan inbetalda tillsynsavgifter inom 
ovan nämnda områden 
Att efter handläggning i kommunstyrelsen skicka ärendet vidare till fullmäktige 
som hanterar taxe- och avgiftsfrågor.” 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 maj 2021 § 50 att som yttrande över 
nämndinitiativet slopa avgifter för krisande företag överlämna förvaltningens 
skrivelse den 26 april 2021. I skrivelsen anförs det att enligt 8 kapitlet 10 § 2 st 
alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kapitlet 
alkohollagen (2010:1622) av den som har serveringstillstånd. Tillsynsavgifter-
na ska täcka kommunens kostnader för att kontrollera restaurangernas efterlev-
nad av alkohollagen. Tillsynsavgiften är dels en fast avgift som är lika för alla 
(beroende på öppettider) och dels en rörlig schablonavgift som baseras på 
restaurangens alkoholomsättning. Kommunen debiterar tillsynsavgifter året 
efter. Tillsyn enligt plan har genomförts trots Covid-19. Vidare redovisas 
följande summa av tillsynsavgifter: 2019 alkoholomsättning, 155 330 kronor 
debiterades krögarna 2020 – ingen krögare har begärt anstånd, alla har betalat. 
2020 alkoholomsättning, 129 570 kronor ska debiteras krögarna i år, 2021.  
 
Tidigare under sammanträdet finns ärende med förslag om att kommunfull-
mäktige ska fatta beslut om att det inte ska tas ut några avgifter under 2021 
enligt alkohollagen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 111.  
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till initiativet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bifalla initiativet i den del som avser avgifterna för 2021.  
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Forts KS § 130 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD), bilaga 1 § 130/2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD). 
 
 
 
________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
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KS § 131 
 
Delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB    Dnr 52/21 
 
Energikontoret i Mälardalen AB erbjöd Hallstahammars kommun delägarskap i 
bolaget genom aktieteckning i Energikontoret Mälardalen AB. Anmälan om 
teckning av aktier kunde ske till och med den 11 maj 2021. Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 april 2021 § 76 att avstå från delägarskap i Energikontoret 
Mälardalen AB genom aktieteckning. Vidare beslutades att Hallstahammars 
kommun är fortsatt intresserad av ett delägarskap i Energikontoret Mälardalen 
AB i de fall stämman beslutar om nyemission vid senare tillfälle. Kommun-
styrelseförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att se över vilket mervärde ett 
ägarskap skulle kunna innebära för Hallstahammars kommun. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse bland annat att som delägare i 
Energikontoret erbjuds en möjlighet att delta i projekt kring energieffektivise-
ring och främjande av förnybara energikällor. Med Energikontoret som partner 
är det lättare att ta del av resultaten. Energikontoret har lång erfarenhet av att 
jobba i projekt med kommuner som målgrupp. Kommunen behöver inte själv 
bevaka projekt som rör energieffektivisering och förnybar energi utan Energi-
kontoret går ut med information till alla ägarkommuner och de som är intresse-
rade av ett projekt får hjälp. De pengar som kommunen investerar i Energikon-
toret växlas upp via stöd till hela regionen och vi är med i en utveckling för mer 
förnybar energi och en effektivare användning av den. Energikontoret sitter 
med i många nätverk och talar för energieffektivisering och förnybar energi. 
Energikontoret deltar i dessa nätverk för ägarkommunernas räkning, ju fler 
kommuner desto starkare röst vilket vi tjänar på i längden. Kommunen erbjuds 
ta del av informationsmässor och liknande som ”reser” runt i regionen via 
Energikontoret. Energikontoret tillhandahåller även energiöversikter till alla 
sina ägarkommuner. Vi får en sammanställning av data från nationell statistik 
sammanställd och kan jämföra oss med andra kommuner inom regionen.  
 
Kommunen kan utnyttja Energikontorets kompetens som till exempel remiss-
instans för egna framtagna planer och liknande, referensgrupper, stöd i fram-
tagande och arbetande med energiplaner och hjälp vid kravställande i upphand-
lingar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 112.  
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att ansöka om delägarskap i Energikontoret Mälardalen AB. 
 
________ 
Exp till: Energikontoret Mälardalen AB 
 Samhällsbyggnadsenheten 
 Tekniska nämnden f k  
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KS § 132 
 
Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, 
kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk – för yttrande   Dnr 127/21 
 
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet har översänt remiss av promemo-
rian Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, 
kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk till Hallstahammars kommun för ytt-
rande. Kommunstyrelsen har remitterat remissen till bygg- och miljönämnden 
och tekniska nämnden.    
 
I promemorian föreslås en ny fjärrkylelag. Den nya lagen innehåller regler 
om mätning och debitering av fjärrkyla samt om rapportering av fakturerings-
information och information om energianvändningen. Vidare föreslås att lagen 
(2014:267) om energimätning i byggnader ersätts av en ny lag. Den nya lagen 
innehåller regler om individuell mätning och debitering av värme och tapp-
varmvatten för hushållsbruk samt om rapportering av faktureringsinformation 
och information om energianvändningen. Det föreslås även ändringar i fjärr-
värmelagen (2008:263). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2022. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 20 maj 2021 § 52 och tekniska nämn-
den beslutade den 19 maj 2021 § 77 att uttala att man inte har något att erinra 
mot remissen” Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet 
om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 113.  
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att uttala att man inte har något att erinra mot ”Genomförande av ändringar i 
energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hus-
hållsbruk”. 
 
 
 
________ 
Exp till: Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet 
 Bygg- och miljönämnde 
 Tekniska nämnden 
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KS § 133 
 
Förlängning av Avsiktsförklaring ”Arrende för solcellsanläggning i 
Hallstahammar”    Dnr 143/20 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 128 att godkänna avsiktsförkla-
ring avseende arrende för solcellsanläggning i Hallstahammar. 
 
Hallstahammars kommun har förhandlat med El av Sol Nordic AB om byggan-
det av en solcellsanläggning på del av fastigheten Eriksberg 2:1. En avsiktsför-
klaring träffades och skrevs under av båda parter i juni 2020. El av Sol Nordic 
AB vill ha en förlängning av den s.k. ”förhandlingstiden” i avsiktsförklaringen. 
Avsiktsförklaringen ger företaget en exklusiv rätt att förhandla med kommunen 
om det aktuella markområdet som man vill arrendera av kommunen under en 
tid av 30-50 år. Kommunen ska under förhandlingstiden tillhandahålla infor-
mation om fastigheten, tillfartsvägar till fastigheten, ledningar etc. som kom-
munen har kännedom om. Företaget ska samtidigt ge kommunen insyn i den 
verksamhet som ska bedrivas på fastigheten. Vardera part tar sina kostnader för 
det arbete som utförs under förhandlingstiden. 
 
Parterna har kommit överens om att förhandlingarna ska fortsätta till dess att ett 
avtal (arrendeavtal) undertecknats, dock längst till när ”Förhandlingstiden” löpt 
ut. Om bindande avtal inte ingåtts mellan parterna när förhandlingstiden löpt ut 
står det parterna fritt att inleda förhandling med annan part. Parterna är överens 
om att bindande avtal kommer till stånd först när avtalet (arrendeavalet) under-
tecknats och erforderliga godkännanden från bolagsstyrelse eller kommunal 
nämnd inhämtats. Parterna är överens om innehållit i det nya avtalet och att 
förhandlingstiden ska förlängas till 2022-06-30. Avtalet har även kompletterats 
med en paragraf som gäller nuvarande befintligt arrende. Förvaltningen anser 
att avtalet ligger i linje med kommunens önskemål om att mer elproduktion ska 
ske miljövänligt och ligger också i linje med kommunens Agenda 20130 arbete. 
 
Det aktuella området används idag för jordbruksändamål samt för att producera 
energiskog. Företaget (El av Nordic AB) har ansökt hos länsstyrelsen om att få 
ta jordbruksmark ur produktion. Företaget har eller kommer att ansöka om 
strandskyddsdispens, dispens från riksintresse enligt §3 MB, schakttillstånd för 
schakt inom vattenskyddsområde, bygglov för de transformatorstationer som 
behövs för anläggningen, tillstånd vid schakt i närheten av fornlämningar. Till-
stånd från Trafikverket har erhållits för den planerade anläggningen. Företaget 
har fått en kopia av nuvarande arrendeavtal och informerats om innehållet i av-
talet. Inom området finns ledningar för vatten- och avlopp. Företaget och kom-
munen är överens om att en korridor kommer att skapas så att dessa ledningar 
kan grävas upp vid behov. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-06-07  
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 133 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 114.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att godkänna 
avsiktsförklaringen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att godkänna avsiktsförklaring avseende arrende 
solcellsanläggning i Hallstahammar.  
 
 
________ 
Exp till: Arbetsutskottet 
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KS § 134  
 
Skatteverkets promemoria om ersättning vid markintrång – införande av 
kontrolluppgift – för yttrande   Dnr 148/21 
 
Regeringskansliet, Finansdepartementet har översänt remiss av Skatteverkets 
promemoria Ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift till Hall-
stahammars kommun för yttrande.  
 
I promemorian föreslås en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och 
andra offentliga organ att lämna kontrolluppgift om löseskilling eller intrångs-
ersättning samt ersättning för skada som betalats ut till fysiska personer och 
dödsbon i samband med att fastigheter tagits i anspråk för allmänna ändamål 
med stöd av lag. Det har vid granskning visat sig att berörda fastighetsägare 
inte alltid deklarerar ersättning som betalats ut vid markintrång. Orsakerna till 
det är flera. När en del av en fastighet tas i anspråk för till exempel en väg eller 
när möjligheten att använda fastigheten inskränks på grund av att ett natur-
reservat bildas, kan ersättningen ibland uppfattas som en form av skadestånd. 
Vissa fastighetsägare har uppgett att de inte har förstått att ersättningen är skat-
tepliktig eftersom de inte fått någon kontrolluppgift av den myndighet, kom-
mun eller annat offentligt organ som betalat ut ersättningen. Man vill med för-
slaget ge fastighetsägare en tydlig signal om att ersättningen är skattepliktig och 
underlätta för Skatteverket som får en kontrolluppgift att använda vid gransk-
ning av deklarationer. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 76 att uttala att man inte har 
något att erinra över remissen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har meddelat att man inte har något att erinra. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 115.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Skatteverkets promemoria om 
ersättning vid markintrång – införande av kontrolluppgift. 
 
 
 
________ 
Exp till: Regeringskansliet, Finansdepartementet 
 Tekniska nämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 135 
 
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m mars 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 3 maj 2021 för Hallsta Rid-
klubbs ekonomi t o m mars 2021. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2021 § 46 att överlämna 
redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 116.  
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att notera redovisningen som en anmälan.  
 
 
 
________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 136  
 
Kallelse till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – instruktion till 
ombudet.  Dnr 187/21 
 
Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och läm-
nar sammanträdet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Barbara Hallström 
(L). Kjell Ivemyr (S) övertar ordförandeskapet. 
 
Strömsholms Utvecklings AB har den 10 maj 2021 inkommit in med kallelse 
till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 15 juni 2021 klockan 
10.00. Stämman kommer att genomföras digitalt. 
 
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. Vidare beslutade 
kommunfullmäktige att för tiden från årsstämman 2021 t o m årsstämman 2022  
utse Anna Gunstad Bäckman (C) tillika ordförande och Anders Randelius (M) 
som ledamöter med Catarina Pettersson (S) och Björn Brodd (M) som supp-
leanter. Vidare har fullmäktige beslutat att utse Per Hedfors (M) som revisor 
med Bo Hedman (S) som suppleant fr o m ordinarie årsstämma 2019 t o m 
ordinarie årsstämma 2023.  
 
Revisorerna har i skrivelse den 18 mars 2021 meddelat att man granskat års-
redovisningen. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen, att förlusten disponeras enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt överlämnas ärendet 
till kommunstyrelsen. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ombudet vid årsstämma med Strömsholms Utveck-
lings AB, ska rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet 
behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelse och att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB 
röstar för  
 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  
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Forts KS § 136 
 
 att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelse, samt  
 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C). 
Catarina Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet. 
 
 
 
________ 
Exp till: Rolf Hahre 
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KS § 137  
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnds årsredovisning för 2020 – 
ansvarsfrihet för Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter   
Dnr 188/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämn-
den i Hallstahammar ska ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2019. Köpings kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden och dess kansli ingår värdkommunens organisation.  
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 10 maj 2021 inkommit med 
årsredovisning för 2020. I årsredovisningen anförs det bland annat att verksam-
heten redovisar ett överskott på 1 505 tkr under året 2020.  
 
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 31 maj 2021 § 118. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020. 
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KS § 138 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Inera AB – instruktion till 
ombudet   Dnr 196/21 
 
Inera AB har inkommit med kallelse till årsstämma med Inera AB den 18 juni 
2021 klockan 10.00. Stämman kommer att genomföras digitalt. 
 
Av kallelsen framgår att kommunen kan företrädas av Teresa Hansson, 
koncerncontroller, SKR Företag, vid årsstämman. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022 utsett Catarina Pettersson (S) 
med Jenny Landernäs (M) som ersättare.  
 
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 behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 119. 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att Teresa Hansson, koncerncontroller, SKR Företag, har rätt att företräda 
Hallstahammars kommun som ombud vid årstämma med Inera AB, samt  
 
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: Teresa Hansson, SKR 
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KS § 139 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2021 
Dnr 203/21 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 5 stycken ej verk-
ställda beslut enligt LSS under kvartal 1, 2021. 
 
Socialnämnden har den 20 maj 2021 § 37 beslutat att överlämna redovisningen 
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 120. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 140  
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen (2001:453) kvartal 1 år 2021    Dnr 204/21 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 1 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen.  
 
Enhetschefen för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovis-
ning. Under kvartal 1 2021 fanns 1 ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 
§ socialtjänstlagen. 
 
Socialnämnden har den 20 maj 2021 § 38 beslutat att överlämna redovisningen 
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 121. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 141  
 
Ekonomiskt stöd i samband med arrangemang av Fälttävlan LAG SM för 
ponny och häst 2021 - Norrby Ryttarsälskap     Dnr 216/21  
 
Norrby Ryttarskällskap ansöker i skrivelse den 26 maj 2021 om bidrag om 
100 000 kronor för genomförande av Lag SM i Fälttävlan för ponny och häst på 
Strömsholm i samarbete med Ridskolan Strömsholm. Tävlingen kommer att 
äga rum den 12-15 augusti 2021. Enligt presenteras budget redovisa ett under-
skott på 100 000 kronor. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland annat att Norrby 
Ryttarsällskap hade redan 2020 fått uppdraget att genomföra Lag SM för ponny 
och häst, men på grund av pandemin fick tävlingarna ställas in. Föreningen har 
på nytt fått förtroendet att genomföra tävlingarna under helgen v 32, torsdagen 
12/8 till söndagen 15/8. Då banan som ska användas inte tillhör föreningen 
innebär det en stor kostnad varför man nu söker bidrag från kommunen. Täv-
lingarna beräknas innefatta 200 deltagare men man kan inte i dagsläget lämna 
några uppgifter om besökare antal då man inte i dagsläget vet statusen på de 
restriktioner som kommer gälla vid själva tävlingshelgen. Föreningen håller på 
att jaga sponsorer för att täcka de ökade kostnaderna.  
 
Kommunen har under många år valt att gå in och stödja arrangemang som 
håller en SM nivå. Fälttävlan LAG SM för ponny och häst kommer att genom-
föras under 4 dagar i Strömsholmsområdet. Detta kommer medföra att det 
kommer att komma besökare/tävlande som kommer kunna gynna näringslivet 
genom olika inköp. Det innebär också att vi har en möjlighet att sälja in vår 
kommun så att de vill komma tillbaka. Vi tycker därför att det är lämpligt att 
stödja denna typ av arrangemang. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 122. 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att bevilja Norrby Ryttarsällskap 20 000 kronor för genomförande av 2021 års 
arrangemang av Lag SM i Fälttävlan för ponny och häst på Strömsholms om-
rådet, under förutsättning att kommunen dels får synas med i annonser i sam-
band med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möj-
lighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter arrangemaget få 
en återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
________ 
Exp till: Norrby Ryttarskällskap 
 Näringslivsenheten 
 Controller 
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KS § 142 
 
Avveckling av Hallstahammars kommuns bilpool     Dnr 218/21 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2004 att införa en bilpool i kommunen. Syftet var 
att utifrån en miljösynpunkt undvika resor med privatbil i tjänsten som i sin tur 
skulle leda till kostnadseffektivisering m m. Det ska noteras att det finns verk-
samhetsbilar inom flera verksamheter såsom hemtjänst, tekniska verksamheter 
mm. Dessa omfattades inte av bilpoolen. 
 
Vid en genomlysning av gemensamma och övergripande kostnader i syfte att 
kostnadseffektivisera med mera har det visats sig att kommunens bilpoolsbilar 
är mycket dyra per mil även om samtliga är uthyrda mest hela tiden. I en jäm-
förelse är kostnaden per mil dyrare än att anlita en hyrbilsfirma. Då har ändå 
inte fordonssamordnarens personalkostnader inräknats. Jämförelsen gjordes 
mellan kostnader för poolbilar och kostnader per mil vid användande av privat 
bil i tjänsten samt milpriset för hyrbilsfirmor. Bilpoolen består idag av 10 bilar. 
Bilarna kan bokas via ett bokningssystem av anställda i kommunen. Vid en av-
veckling av bilpoolen behöver vissa verksamheter som idag använder bilpoolen 
ha egna verksamhetsbilar, exempelvis verksamheter med myndighetsutövning 
såsom bygg- och miljöförvaltningen samt individ- och familjeomsorgen. Det 
sker i så fall på liknande sätt som övriga verksamhetsfordon som finns i kom-
munen. Verksamheter med behov av bilar erbjuds i första hand att ta över de tre 
bilpoolsbilar som fortfarande har leasingkostnader efter årsskiftet. Eftersom 
poolbilarna är förhållandevis dyra jämfört med att anlita en hyrbilsfirma eller 
tillåta privat bil i tjänsten bör bilpoolen avvecklas.  
 
En direktupphandling för att kunna avropa hyrbil behöver genomföras. Dess-
utom återinförs möjligheten att använda egen bil i tjänsten med ersättning enligt 
avtal. 
 
Poolbilarna avvecklas succesivt fram till den 31 december 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2021 § 123. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bilpoolen avvecklas succesivt fram till den 31 december 2021, samt 
 
att kommunens verksamheter, med behov av bilar, erbjuds i första hand att ta 
över de tre bilpoolsbilar som fortfarande har leasingkostnader efter årsskiftet.   
 
________ 
Exp till:  Kundcenter 
 Kommunchefen  
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KS § 143 
 
Svar på motion av Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) om att 
agera innan pråmen Albert förstörs ytterligare   Dnr 292/19 
 
Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Pråmen Albert 
är uppallad vid Skantzsjöns norra ända sedan ett antal år tillbaka. Den skulle 
revolutionera besöksnäringen längs kanalen men användes i slutänden som ett 
arbetsmarknadsprojekt, ett projekt som nu är avslutat. Pråmen förfaller mer och 
mer. Att pråmen ska sjösättas och användas för trafik i Strömsholms kanal är 
osannolikt. I oktober 2018 slog den nya majoriteten på stora trumman med att 
det skulle sluta slösas pengar på Albert och den skulle hitta sin plats i Hallsta-
hammar. Ännu har inte en presenning flyttats, annat än av regn och rusk. Albert 
är byggd för att efterlikna de pråmar som en gång trafikerade kanalen, men har 
egentligen inget historiskt värde. Moderaterna anser att kommunen en gång för 
alla behöver avveckla Albert och att återställa den plats där den nu ligger till ett 
mer parkliknande område.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
Att Albert utbjuds till försäljning med villkor att köparen borttransporterar 
pråmen och de delar som hör till denna 
Att om en försäljning inte kan genomföras ska Albert läggas permanent på land 
exempelvis som en lekplats för barn. 
Att området där Albert förvarats återställs till ett parkliknande område.” 
 
I motionen anförs även att föreslaget bidrar till ökad måluppfyllelse av de 
globala målen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 mars 2020 bland annat 
att kultur- och fritidsförvaltningen genomför sedan ett antal månader tillbaka 
samtal med intressenter inom upplevelsenäringen med avsikt att sälja Albert. 
Målsättningen är att sälja Albert i befintligt skick och att köparen färdigställer 
pråmen för att sedan ingå som en del av upplevelserna på Strömsholms kanal. 
Utvecklingsalternativ att lägga Albert permanent på land för att utgöra ett fun-
dament till en lekplats kräver kostsamma investeringar för att göra platsen 
trygg, säker och tillgänglig. Totalkostnaden för flytt till område för lekplats, 
tillgänglighet och säkerhetsanpassningar m m bedöms ligga från 1,5 miljoner 
kronor och uppåt beroende på val av lösning. I det tillfälliga nu gällande bygg-
lov som är upprättad av bygg- och miljönämnden står det bland annat att läsa 
att marken där Albert förvarats ska återställas vilket kultur- och fritidsförvalt-
ningen kommer att genomföra när pråmen väl är avlägsnad från platsen. Dock 
finns det inte i dagsläget politiska beslut eller medel för att kunna omvandla 
platsen till ett parkliknande område. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 
25 mars 2020 § 25 att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 11 mars 2020. 
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Forts KS § 143 
 
Därefter har kultur- och fritidsnämnden 28 april 2021 § 49 bland annat beslutat 
att pråmen Albert nedmonteras och avlägsnas från uppställningsplatsen.  
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad med vad 
som anförs av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
kultur- och fritidsnämnden den 25 mars 2020 § 25 och den 28 april 2021 § 49. 
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KS § 144  
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2021    Dnr 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2021 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
Rolf Korsbäck (S) 
 
Revisor    Ersättare 
 
Per Hedfors (M)  Bo Hedman (S) 
 
 
 
________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Emma Rydell) 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KS § 145 
 
 
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening  
u p a    Dnr  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2021 t o m ordinarie förenings-
stämma 2022 i föreningens styrelse utse: 
 
Ledamot tillika ordförande  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)    Kenth Erngren (V) 
 
________ 
Exp till: Sporthallen i Hallstahammar  
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KS § 146  
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-07 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-07 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-05-31 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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