
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-03-20

 Kommunstyrelsen

Tid Plats
16:00-16:40 Hörnet, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Maria Fransson (Kommunsekreterare)
Lena Fagerlund (Tf Kommundirektör)
Marianne Christiansen (Samhällsbyggnadschef)
Magnus Larsson (Näringslivschef)
Elsa Ericsson (Mark- och exploateringshandläggare)
Roberth Huss (Fastighetschef)

Protokollet innehåller paragraferna §§37-39

Ordförande _________________________________________________________________
Magnus Andersson

Justerare _________________________________________________________________
Anders Lycketeg

Sekreterare _________________________________________________________________
Maria Fransson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Andreas Tranderyd (MP)
Torbjörn Appelqvist (M)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Tryggve Thyresson (V)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (L)
Christina Johansson (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)  ersätter Sinnika 
Johannesson (SD)
Ulrika Björklund (M)  ersätter Lennart 
Pettersson (M)
Anne Carlqvist Fors (S)  ersätter Hans Karlsson 
(S)
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HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-03-20
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-03-20 till och med 2018-04-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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Ärendelista
§ 37 Sammanträdets inledning
§ 38 Strategiska investering och marknadsföring, Kånsta kvarn
§ 39 Sammanträdets avslutning
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Ordförande utför upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Anders Lycketeg (C), väljs att tillsammans med ordförande, justera protokollet omedelbart.
4. Föredragningslistan fastställs enligt vad som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 - Strategiska investering och marknadsföring, Kånsta kvarn 
(18/KS/64)

Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen planerar för upprustning av fastigheten Kånsta kvarn som bör 
hanteras inom ramen för strategiska investeringar. Kånsta kvarn och dess attraktion ger 
kommunen möjligheter att exponera och marknadsföra Hallsbergs kommun som en 
strategisk utvecklingsinsats.

Förslag till beslut

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. åtgärder vidtas för upprustning av Kånsta kvarn och projektet tilldelas en strategisk 
investeringsram på 380 000 kronor.

2.  att anslå 580 000 kronor för marknadsföring från kommunens planeringsreserv.
3. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med produktionsbolag 

avseende tv produktion.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. åtgärder vidtas för upprustning av Kånsta kvarn och projektet tilldelas en strategisk 
investeringsram på 380 000 kronor.

2. anslå 580 000 kronor för marknadsföring från kommunens planeringsreserv.
3. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med produktionsbolag 

avseende tv produktion.

Beslutsunderlag
 Strategisk investering och marknadsföring, Kånsta Kvarn

Paragrafen är justerad
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§ 39- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordföranden tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 37

   



Strategiska investering och marknadsföring, 
Kånsta kvarn

§ 38

18/KS/64
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:18/KS/64 

Strategiska investering och marknadsföring, Kånsta kvarn

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen planerar för upprustning av fastigheten Kånsta kvarn som bör hanteras inom 
ramen för strategiska investeringar. Kånsta kvarn och dess attraktion ger kommunen möjligheter att 
exponera och marknadsföra Hallsbergs kommun som en strategisk utvecklingsinsats.

Förslag till beslut
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att åtgärder vidtas för upprustning av Kånsta 
kvarn och projektet tilldelas en strategisk investeringsram på 380 000 kronor.

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anslå 580 000 kronor för marknadsföring 
från kommunens planeringsreserv.

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna samarbetsavtal med 
produktionsbolag avseende tv produktion.

Ärendet
Kånsta kvarn i Sköllersta byggdes 1858 invid Kånstabäcken och ägs av Hallsbergs kommun efter gåva. 
Det är en så kallad kombinationskvarn och troligen den enda i sitt slag som är bevarad i hela landet. 
På 1920-talet sattes en elmotor in och kvarnen var i drift fram till 1939. Idag finns varken vingar eller 
maskineri kvar. Under de senaste åren har lokalen nyttjats som möteslokal i begränsad omfattning. 
Byggnaden är i behov av underhåll för att inte förfalla och åtgärder som möjliggör en ökad 
användning i framtiden.  Ett produktionsbolag har kontaktat Hallsbergs kommun för en kommande 
TV inspelning som ger möjligheter för att kunna marknadsföra utflyktsmål, sevärdheter och lokala 
producenter i Hallsbergs närområde. Samtliga förvaltningar bedömer det som värdefullt att ta till 
vara på den möjlighet som ges till marknadsföring för kommunen

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund Roberth Huss

Tf. Kommundirektör Fastighetschef
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