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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-08-30 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 13.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 
 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Anna Gunstad Bäckman (C)    
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Marijo Edlund (S), Lennart Ahlström (S) 148, Barbara 

Hallström (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Eva Björklund (SD), sekrete-
rare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se § 148. 

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

  
 Kommunhuset den 1 september 2021 klockan 16.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 148-163 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Reijo Tarkka (V)     Tony Frunk (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen 148-163 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-30 
  
Anslaget uppsättes 2021-09-02 Anslaget nedtages 2021-09-24 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 148 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 149 – kommunchef Carin Becker- Åström, samt projektledare XX, VA- chef 
XX, koncern VD XX Mälarenergi 
§ 152-154 – samhällsbyggnadschef Anna Windal 
§ 156 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
 
 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.30 
 
Sammanträdet återupptas 13.30. 
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KS § 149 
 
Information kring bildande av VA-bolag    Dnr 255/20 
 
Hallstahammars kommun har beslutat som en avsiktsförklaring att vidare ut-
reda förutsättningarna för ett gemensamt VA-bolag ihop med Västerås (Mälar-
energi AB) och Surahammar (Surahammar kommunal teknik). 
 
Under senhösten 2020 och våren 2021 har man arbetat med frågan och det finns 
nu ett förslag att bilda ett gemensamt bolag. Ärendet förväntas bli behandlat på 
kommunfullmäktige den 27 september 2021. 
 
Inför att ärendet behandlas lämnas information av kommunchef Carin Becker 
Åström och projektledare XX, VA- chef XX, koncern VD XX från 
Mälarenergi. Deltar gör även tjänstepersoner från Hallstahammars kommun 
som medverkat i de olika delprojekten. 
 
Vid informationen deltar tekniska nämnden och kommunfullmäktige. 
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KS § 150 
 
Information från förvaltningen 
 
Kommunchefen informerar om 
 

• Smittskyddsläget, smittspridningen ökar i landet och även i länet.  
• GDPR-incident 
• Hallstahammars kommun har fått 148 nya medborgare 
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KS § 151 
 
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. 
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KS § 152 
 
Detaljplan för Södra Näs Dp. 157 – för antagande    Dnr 240/20 
 
Samhällsbyggnadsenheten fick den 30 juni 2020 i uppdrag av kommunstyrelsen 
att ta fram en ändring av gällande detaljplan Dp. 157 för Södra Näs. Ändringen 
av detaljplanen syftar till att delar av kvartersmark på fastigheterna Ask S:1 och 
S:2 i Hallstahammars kommun ändras till allmän platsmark som förvaltas av 
kommunen. Syftet med ändringen av detaljplanen är även att möjliggöra för en 
mer flexibel exploatering på fastighet Embla 4. Detaljplanen ändras i stället för 
att göras om eftersom planändringen ryms inom den ursprungliga planens syfte. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2021 att förslag 
till ändring av detaljplanen har tagits fram. Ändringarna berör delar av planom-
rådet, medan övriga delar av detaljplanen kvarstår i sin ursprungliga utform-
ning. Planändringen innebär att delar av kvartersmark på fastigheterna Ask S:1 
och S:2 ändras från kvartersmark till allmän platsmark som förvaltas av kom-
munen. Kvarvarande mark inom fastigheterna Ask S:1 och S:2 regleras till 
kvartersmark med markreservat för gemensamhetsanläggning vilket möjliggör 
för de boende i området att nyttja ytorna för gemensamma behov. Planänd-
ringen innebär även att egenskapsbestämmelsen om enbart friliggande hus 
exkluderas från fastighet Embla 4 för att möjliggöra uppförandet av parhus på 
tomten.  
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Efter gransk-
ningen har inga ändringar i planhandlingarna gjorts. Fastighetsförteckningen 
har också uppdaterats genom en ändring.  
 
De synpunkter som inkommit under samråd och granskning har hanterats. 
Samhällsbyggnadsenheten anser att planförslaget medför en lämplig markan-
vändning och bedömer att planförslaget är redo att antas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 129.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att detaljplanen för Södra Näs 3, Dp 157, bedöms vara förenlig med krav en på 
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljöbalken,  
 
att anta detaljplan för Södra näs, Dp 157, samt 
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Forts KS § 152 
 
 
att godkänna granskningsutlåtande för detaljplanen för Södra Näs, Dp 157.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 153 
 
Grönstrukturplan för Västerås tätort och serviceorter - för granskning   
Dnr 275/19 
 
Västerås stad har översänt granskning gällande Grönstrukturplan för Västerås 
tätort och serviceorter för yttrande till Hallstahammars kommun.  
 
Västerås stad anför att befolkningsökningen och näringslivets utveckling gör att 
staden måste öka tillgången på bostäder och verksamhetslokaler. Detta kan ske 
genom ianspråktagande av mark i stadens utkanter, genom komplettering av 
befintlig bebyggelse eller omvandling av redan bebyggda områden. Oavsett 
vilket alternativ som väljs får det konsekvenser för naturen.  
 
En grönstrukturplan har som huvudsyfte att säkerställa gröna områden på rätt 
ställen och med rätt egenskaper och kvaliteter för såväl människors rekreation 
som för ekologiska funktioner. Syfte med att ta fram en ny grönstrukturplan för 
Västerås stad och serviceorterna är att säkerställa att dagens och framtidens 
invånare får tillgång till tätortsnära gröna och rekreativa miljöer med livskraf-
tiga ekosystem. Grönstrukturplanen omfattar hela kommunen, men har fokus på 
tätorten och serviceorterna.  
 
I grönstrukturplanen anges sex övergripande mål. Bland annat ska parker och 
grönområden säkerställas för att tillgodose västeråsarnas behov av rekreation 
och friluftsliv, Västerås ska erbjuda ett rikt växt- och djurliv och en varaktigt 
frisk, livskraftig och attraktiv miljö för invånarna, grönområden och vatten som 
bidrar till stadens identitet och karaktär eller är bärare av kulturhistoriska vär-
den ska säkerställas och vidareutvecklas samt att det ska finnas samman-
hängande stråk för rekreation och funktionella spridningsvägar för växt- och 
djurliv kopplat till Mälaren och omgivande landskap. 
 
I samrådsskedet beslutad kommunstyrelsen den 22 oktober 2019 § 99 att uttala 
att man inte hade något att erinra mot gällande Grönstrukturplan för Västerås 
tätort och serviceorter. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 19 augusti 2021 bland 
annat att förslaget till Grönstrukturplan för Västerås Stad har mycket liten eller 
ingen påverkan på Hallstahammars kommun och dess invånare och förvalt-
ningen har därför inget att erinra mot planen. 
 
Tekniska nämnden har den 25 augusti 2021 § 106 beslutat att man inte har 
något att erinra mot förslaget men att de synpunkter som inkommit i samband 
med samrådet kan vara värdefulla att ta till sig i samband med Hallstahammars 
fortsatta arbete med grönstrukturplan.   
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Forts KS § 153 
 
Kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har beslutat uttala att 
man inte har några synpunkter på Grönstrukturplanen för Västerås tätort och 
serviceorter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 131.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot gällande Grönstrukturplan för 
Västerås tätort och serviceorter. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden  
              Kultur- och fritidsnämnden  
              Tekniska nämnden 
              Samhällsbyggnadschef  
              Västerås Stad 
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KS § 154 
 
Samråd gällande tematiskt tillägg, Mark för nya verksamhetsområden, till 
Västerås Översiktsplan, ÖP 2026    Dnr 201/19 
 
Västerås stad har översänt förslaga gällande tematiskt tillägg, Mark för nya 
verksamhetsområden, till översiktsplan 2026 till Hallstahammars kommun för 
yttrande. 
  
Översiktsplanen i en kommun kan ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett 
allmänt intresse. Ett tematiskt tillägg får samma status som översiktsplanen som 
på så sätt kan hållas uppdaterad. 
 
Syftet med det tematiska tillägget är att visa på nya verksamhetsområden i 
Västerås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv 
samt att det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya 
verksamhetsområden i Västerås. Sju nya områden föreslås som lämpliga för 
verksamheter och industri. Ett av områdena ligger i anslutning till Västjädra 
trafikplats längs E18 och riksväg 56 nära kommungränsen till Hallstahammar. 
Platsen bedöms vara mycket bra för att etablera verksamheter på, med ett bra 
transport- och skyltläge och inget behov av utbyggnad av väginfrastruktur. På 
sikt bör möjligheten att anordna gång- och cykelväg till Dingtuna utredas. 
Verksamhetsetablering på platsen bedöms kunna stärka både lokal och regional 
arbetsmarknad med anledning av närhet till Hallstahammar och Kvicksund. 
Övriga områden är Sätra västra (nära det planerade nya bostadsområdet Sätra), 
Skästa (något längre norrut i direkt anslutning till Rv 66), Tunbytorp-Hökåsen 
(i direkt anslutning till Gryta avfallsanläggning), avfart Irsta etapp 2 (i direkt 
anslutning till det redan planerade verksamhetsområdet vid avfart Irsta) samt 
trafikplats Östanbro (i direkt anslutning till E18). 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 19 augusti 2021 bland annat att 
de verksamhetsområden som föreslås är lämpliga och ligger strategiskt place-
rade för att dra nytta av befintlig infrastruktur. För Hallstahammars del ser vi 
extra positivt på en utveckling kring Västjädra som skulle innebära att Hallsta-
hammar och Västerås närmar sig varandra ännu mer. En eventuell framtida 
gång- och cykelväg mellan Dingtuna och Västjädra är absolut intressant och 
skulle kunna vara en del i att skapa möjligheter att på ett säkert sätt kunna cykla 
sträckan Västerås-Kolbäck. 
 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden och kultur- och kultur- och fri-
tidsnämnden har beslutat att man inte har något att erinra mot tematiskt tillägg 
till Västerås Översiktsplan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 132.  
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Forts KS § 154 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala följande: 
 
Hallstahammars kommun har noterat att man på markanvändningskarta på sid 8 
ritat in ett utredningsområde för en framtida järnväg öster om väg 56. Detta är 
inget som avhandlas i det tematiska tillägget men vi vill understryka att en 
sådan dragning av järnvägen skulle få mycket stora konsekvenser för Hallsta-
hammars kommun och dess invånare. För oss är det av största vikt att bibehålla 
goda tågkommunikationer med Västerås, Kvicksund och Eskilstuna. Uven är i 
dagsläget det enda tåg som stannar i Kolbäck då tågen mellan Stockholm-
Örebro inte längre stannar när de passerar, samt  
 
att man i övrigt inte har något att erinra mot tematiskt tillägg till Västerås 
Översiktsplan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden  
              Kultur- och fritidsnämnden  
              Tekniska nämnden 
              Samhällsbyggnadschef  
              Västerås Stad 
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KS § 155 
 
Revisionsrapport "Styrning och samordning av Agenda 2030" - för 
yttrande    Dnr 222/21 
 
Revisionen har genomfört en granskning av styrning och samordning av 
Agenda 2030. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrel-
sen bedriver en ändamålsenlig styrning och ledning av kommunens hållbarhets-
arbete inom klimat- och miljöområdet utifrån Agenda 2030. Den samman-
fattande bedömningen är att kommunstyrelsen under 2021 i allt väsentligt be-
driver en ändamålsenlig styrning och ledning av kommunens hållbarhetsarbete 
inom klimat- och miljöområdet utifrån Agenda 2030. Det finns både kom-
munövergripande planer, såsom mål- och budget för Hallstahammars kommun 
2021-2023, energiplan och klimatanpassningsplan 2018-2025, samt mål för 
respektive styrelse/nämnd. Vidare är bedömningen att det finns en röd tråd 
mellan fullmäktiges mål, kommunstyrelsens mål och kommunstyrelseförvalt-
ningens verksamhetsplan men att kopplingen till energiplan och klimatanpass-
ningsplan inte är lika tydlig. Organisation- och ansvarsfördelningen är tydlig, 
där revisionen även ser positivt på ombildandet av rådet för trygg och säker 
kommun till ett hållbarhetsråd. I de delar som avser strukturer för samverkan 
och uppföljning och återrapportering är bedömning från revisionen att det 
delvis är uppfyllt.  
 
Revisionen lämnar följande rekommendationer utifrån sin granskning: 

• Se över strukturen för intern samverkan över förvaltningsgränserna. 
• Undersöka om det finns behov av att utföra ytterligare utbildningsin-

satser för att bättre sprida kompetens och engagemang i organisationen. 
• Säkerställa att energiplan och klimatanpassningsplan 2018-2025 följs 

upp i enlighet med vad som framgår i respektive plan och därmed även 
att planerna är aktuella.  
 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i skrivelse den 19 juli 2021 vad som 
framkommer i rapporten. Avslutningsvis anförs att förvaltningens bedömning 
är att man utifrån sitt nuvarande arbete och med det planerade arbetet framåt 
har goda förutsättningar för att arbetet med styrning och samordning av Agenda 
2030 ska utvecklas i enlighet med revisionens rekommendationer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 133. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten "Styrning och samordning av 
Agenda 2030" överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 19 juli 
2021. 
 
________ 
Exp till: Kommunstrateg  
            Revision (skrivelse) 
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KS § 156  
 
Hallstahammars kommun 50 år – redovisning av projektet    Dnr 158/21 
 
Kommunchefen anför i skrivelse bland annat att det i år är 50 år sedan kom-
munsammanslagningen som genomfördes 1971. Det var då Hallstahammar, 
Kolbäck och Strömsholm genom en landsomfattande nationell reform blev en 
kommun. Det borde uppmärksammas på olika sätt. Några idéer som funnits är 
att det vore trevligt om vi kunde ta fram hur kommunen såg ut och hur den 
fungerade 1971 jämfört med idag. Intressant vore också om man kunde be-
skriva näringslivet och industrins utveckling från 1971 till 2021. Vi har i kom-
munen två mycket aktiva hembygdsföreningar, Kolbäck och Svedvi Berg som 
säkert kan bidra på olika sätt med att beskriva kommunen då och nu. En 
projektgrupp föreslås tillsätts med företrädare som har lång erfarenhet och ett 
historiskt intresse. Det behövs också en projektledare för uppdraget som kan 
hålla ihop och genomföra de förslag som projektgruppen har. Kultur- och fri-
tidsnämnden bör vara den nämnd/förvaltning som har bäst förutsättningar att 
ansvara för projektet. Nämnden har dock inga ekonomiska medel för uppdraget 
varför kommunstyrelsen i så fall bör anslå medel. Förslag till projektgrupp: 
Hans Strandlund, Bertil Bredin, Rolf Hahre, Ove Nilsson. Samtliga är förtroen-
devalda och kan erhålla ersättning för uppdraget enligt förtroendemanna-
reglerna. En i projektgruppen bör få ett särskilt uppdrag som projektledare och 
därmed få en särskild ersättning för just det uppdraget. Uppdraget innebär i så 
fall att fånga upp idéer och se till att de förverkligas, hålla i möten med andra 
intressenter m m. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 § 85 att hemställa hos kultur- 
och fritidsnämnden att anordna jubiléet Hallstahammars kommun 50 år under 
2021, att avsätta 50 000 kronor för projektet och att nämnden återkopplar till 
kommunstyrelsen hur nämnden avser att anordna jubiléet. Vidare utsåg nämn-
den en projektgrupp. 
 
Arbetsutskottet har den 23 augusti 2021 § 134 beslutat att utan eget förslag 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 augusti 2021 § 74 beslutat att överlämna 
styregruppens förslag till program för att genomföra jubileumsprogrammet - 
Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 50 år som en kommun till kommun-
styrelsen för godkännande, samt att hemställa hos kommunstyrelsen att avsätta 
ytterligare 85 000 kronor för projektet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att programmet och budgeten ska godkännas. 
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Forts KS § 156 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att godkänna program för att genomföra jubileumsprogrammet - Hallsta-
hammar, Kolbäck och Strömsholm 50 år som en kommun, samt 
 
att godkänna budgeten samt den totala projektkostnaden om 135 000 kronor. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchef 
              Kultur- och fritidsnämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 157 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen t o m den 30 juni 
2022    Dnr 191 /21  
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kultur- och fritidsnämnden 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämn-
dens verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje person-
uppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Data-
skyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska 
ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förord-
ningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av konsult-
stöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontakt-
person externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen bedöms vara 
20 %. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utse XX från Xeeda för 
uppdraget t o m den 30 juni 2021. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att XX utses till dataskyddsombud från och med 1 september 
2021 till och med den 30 juni 2022. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 135. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att från och med 1 september 2021 till och med den 30 juni 2022 utse XX, 
Xeeda AB till dataskyddsombud för de verksamheter som kommunstyrelsen 
ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
 
_________ 
Exp till: Dataskyddsombud                
            Integritetsskyddsmyndigheten 
              Reglementspärmen  
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KS § 158  
 
Offentlig upphandling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning 
(SIS-remiss 21562) – för yttrande   Dnr 171/21 
 
Svenska institutet för standarder (SIS) har översänt remissen Offentlig upp-
handling - Integritet och ansvarighet - Krav och vägledning (SIS-remiss 21562) 
till Hallstahammars kommun för yttrande.  
 
Standardförslaget är framtaget på uppdrag av EU-kommissionen och utarbetat 
av aktörer från branschen. Standarden syftar till att stärka trovärdigheten och 
förtroendet för upphandlingsprocessen, samt att förenkla och öka den gräns-
överskridande handeln baserad på offentlig upphandling. Fastställd Europa-
standard kommer även att fastställas som svensk standard. 
 
Inköp- och upphandlingsenheten har meddelat att de avstår från att yttra sig 
över remissen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 136. 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att man avstår från att yttra sig över remissen Offentlig upphandling - Integritet 
och ansvarighet - Krav och vägledning (SIS-remiss 21562). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Svenska institutet för standarder  
              Inköp- och upphandlingsenheten 
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KS § 159  
 
Attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 2021-
2027    Dnr 221/21 
 
Inom ramen för den av kommunfullmäktige antagna näringslivsstrategin fram-
går att det ska arbetas fram en särskild turismstrategi. Vid en näringslivskonfe-
rens anordnad av Hallstahammar Promotion våren 2020 där företagare, politi-
ker och tjänstepersoner deltog kom man gemensamt fram till att den ska kallas 
attraktionsstrategi istället för turismstrategi. Syftet med att ändra benämningen 
är att allt vi gör för turister ska i första hand ska ha bäring på alla som bor, lever 
och verkar i vår kommun.  
 
En projektorganisation tillsattes för uppdraget att ta fram strategin. Arbets-
gruppen/strategigruppen består av tjänstepersoner och representanter för 
näringsliv och föreningar. Inom ramen för projektet har också funnits en styr-
grupp bestående av politiker, kommunchef och vissa förvaltningschefer/ 
enhetschefer. Till projektet har också en advisery board knutits. 
 
Projektorganisationen har nu presenterat ett förslag till attraktionsstrategi. 
Syftet med en attraktionsstrategi är att: ”Stärka Hallstahammars attraktionskraft 
för besökare och därmed för oss som bor, lever och verkar här”. Vidare framgår 
av attraktionsstrategin att vår profil - hur vi vill uppfattas av våra besökare 
vilket beskrivs på följande sätt: Upplevelserikt, Enkelt, Välkomnande och 
Omtänksamt. I strategin beskrivs flera utvecklingsområden som ska prioriteras. 
Om flera av de utvecklingsområden som beskrivs i strategin förverkligas kan 
det bidra till  

• Att fler företag etableras och fler arbetstillfällen 
• Att fler ingångsjobb som stannar lokalt kan tillskapas 
• Att skapa en bättre livskvalitet för våra kommuninvånare 
• Att stärka ”skyltfönstret” för besökare som överväger att flytta till 

kommunen. 
 

Kommunchefen anför i skrivelse den 27 juli 2021 bland annat att för att för-
verkliga attraktionsstrategin krävs samverkan med civilsamhället, näringsliv, 
föreningar m m. Tanken är att efter att kommunfullmäktige antagit attraktions-
strategin ska ett s k attraktionsråd bildas där både företrädare för kommunen, 
näringsliv och föreningar medverkar. Vidare ska en konkret handlingsplan 
arbetas fram av attraktionsrådet.  
 
För att förverkliga strategins olika utvecklingsområden och medverkan i det s k 
attraktionsrådet behövs en särskild intern organisering av kommunens arbete. 
Flera förvaltningar/nämnder behöver vara med och bidra för att kommunen ska 
kunna uppfylla sin del av attraktionsstrategin. Vidare kan det behövas ett sär-
skilt budgetanslag för arbetet. Allt ryms inte inom befintliga budgetramar för 
nämnderna/förvaltningarna. 
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Forts KS § 159 
 
De fackliga organisationerna har fått information om ärendet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 137. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att det ska framgå, med inriktning på, att kommun-
styrelsen ska ha det samordnande ansvaret. 
 
Catarina Petterssons (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 2021-
2027 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
 
att uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till organisering av 
kommunens interna arbete för att förverkliga utvecklingsområdena i attrak-
tionsstrategin, samt 
 
att i det fortsatta arbetet beakta barnperspektivet, tillgänglighets -och hållbar-
hetsperspektivet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Claes 
Gustavsson (SD), Tommy Emterby (KD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchef  
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KS § 160 
 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Mälardalen – för yttrande    
Dnr 249/21 
 
Leader Mälardalen har översänt remissen lokal utvecklingsstrategi för Leader 
Mälardalen till Hallstahammars kommun för yttrande.  
 
I remissen anförs det att visionen för Leader Mälardalen är: Ett välmående och 
hållbart leaderområde med god livskvalitet, skapat genom samverkan och lokalt 
engagemang. Visionen är framtagen av Leader Mälardalens partnerskap i en 
gemensam process och bygger både på områdets behov, som kommit fram i 
den SWOT-analys som genomförts i bred samverkan i området, och på leader-
metodens principer. Det utvecklingsarbete som ska genomföras för att uppnå ett 
välmående och hållbart leaderområde med god livskvalitet, ska ske genom 
leadermetoden, där underifrånperspektiv och samverkan är avgörande 
beståndsdelar. Partnerskapet bedömde metoden som så viktig att den även 
borde framgå i visionens formulering. Leader Mälardalens vision kommer att 
vara vägledande i allt arbete med strategins genomförande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 juli 2021 bland annat att 
näringslivsenheten har deltagit på workshops under framtagning av vision och 
mål i strategin och upplever att dessa är väl genomarbetade och kommer att 
kunna genomföras. Den anförs en tro på att dessa kommer hjälpa Leader 
Mälardalen framöver för att kunna nå ut till fler och förhoppningsvis fler som 
kommer att söka bidrag för att genomföra projekt framöver.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 138. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 augusti 2021 § 78 beslutat uttala att man 
ställer sig positiv till förslaget till Lokal utvecklingsstrategi för Leader Mälar-
dalens verksamhetsperiod 2023–2027. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
kommunchefen ska få i uppdrag att utse ansvarig tjänsteperson att samordna 
och hålla i information om Leader i Hallstahammars kommun. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att ställa sig bakom lokal utvecklingsstrategi för Leader Mälardalen, samt  
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Forts KS § 160 
 
att uppdra till kommunchefen att utse ansvarig tjänsteperson att samordna och 
hålla i information om Leader i Hallstahammars kommun. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchef 
 Näringslivschef 
              Kultur- och fritidsnämnden 
            Leader Mälardalen 
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KS § 161 
 
Stiftelsen Trångfors Smedja – ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 253/21 
 
Stiftelsen Trångfors Smedja har översänt årsredovisning för år 2020. 
 
Enligt 14 § stiftelseurkunden för Stiftelsen Trångfors Smedja beslutar kom-
munstyrelsen om ansvarsfrihet skall beviljas styrelseledamot. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 29 mars 2021 att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 139. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors Smedja beviljas ansvarsfri-
het för år 2020. 
 
 
 
_________ 
Exp till:  Stiftelsen Trångfors Smedja (Emma Rydell)  
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KS § 162  
 
Extra statsbidrag till skolväsendet – fördelning till barn- och utbildnings-
nämnden    Dnr 85/21 
 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen under våren att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 
de har rätt till, trots pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet 
barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 
och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsen-
det. Medlen behövde inte sökas utan betalas ut till kommunerna vid två till-
fällen, ena halvan i februari och andra halvan i juni. Det är upp till varje kom-
mun att själva besluta om hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt 
till utbildning. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempel-
vis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag. För Hallstahammars del uppgick bidraget till 1 576 605 
kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 39 om fördelning av skol-
miljarden. Fördelningen gjordes då procentuellt utifrån budget mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden (vuxenutbildningen).  
 
I Skolverkets ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 utökades skol-
miljarden med 250 000 000 kronor. Nu har Skolverket beslutat att dela ut 
medlen på samma sätt. För Hallstahammars del kommer det utökade bidraget 
uppgå till 398 429 kronor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2021 att 
gällande den andra delen av problemställningen hur driften ska påverkas är att 
då finansförvaltningen även får in de generella statsbidragen i redovisningen så 
föreslås att en intern omfördelning sker mellan finansförvaltningen och barn- 
och utbildningsnämnden som i detta beslut får del av statsbidraget. Då utök-
ningen är på en lägre summa och om motsvarande fördelning gjordes som vid 
första beslutet skulle ca 7 500 kronor gå till vuxenutbildningen. Då detta till-
skott endast marginellt skulle påverka vuxenutbildningen föreslås istället att 
hela tillskottet går till barn- och utbildningsnämnden för vidare fördelning 
mellan deras områden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 140. 
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Forts KS § 162  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att från finansförvaltningen omfördela 398 429 kronor till barn- och utbild-
ningsnämnden för att trygga elevernas rätt till utbildning under pandemin. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden  
            Ekonomichef 
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KS § 163 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 september 2021   
Dnr 14/21 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kommunstyrelsens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får styrelsen fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i styrelsens ställe.  
 
Kommunstyrelsens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
kommunstyrelsen den 7 juni 2021 § 127. 
 
Med anledning av bland annat avslutad anställning/nyanställning behöver 
kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2021 § 141. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 7 juni 2021 § 127 och med verkan  
fr o m den 1 september 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 (bilaga)              
            Samtliga personer upptagna i förteckningen (bilaga) 
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KS § 164 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-30 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-08-30 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-08-23 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
I anslutning till anmälningarna informerar ordföranden att XX som kommer att 
tillträda som kommunchef fr om den 1 november kommer att presentera sig vid 
kommunstyrelsens sammanträden den 13 september. 
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