
 

Kallelse/föredragningslista 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 

Sammanträdesdatum Måndagen den 12 april2021 
 

Tid Klockan 08.30 

  

Plats Se hänvisning i entrén 

 

 

 ÄRENDEN                    

 Val av justerare och beslut om närvarorätt  

   

1. Informationsärenden  

   

 Beslutsärenden  

   

2. Föredragning/besvarande på frågor inför beslut   

   

3.  Avgiftstaxa för idrottsallar och möteslokaler fr om 1 april 2021   

   

4. Starttillstånd för digitalisering av kommunens fakturahantering    

   

5 Omfördelning av medel i investeringsbudget till projektet 

Trafiksäkerhet och hållplats i Kyrkbyn - begäran om starttill-

stånd    

  

   

6. Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 

2021 för VA-verkens projekt för år 2021    

 

   

7 Slutrapport samt ekonomisk redovisning avseende OVK insatser 

under 2020 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt   

 

 

   

8 Hemställan om medel från kommunens sökerhetsfond för netto-

kostnadsökningar för utrustning till kameraövervakning på 

kommunens skolbyggnader    

 

 

   

9 Medel 2021 för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun 

med anledning av coronaviruset – kultur- och fritidsförvalt-

ningen    

 

   

10  Omfördelning av medel i investeringsbudget till renovering av 

vattenrutschbanan vid Skantzöbadet - begäran om starttillstånd    

  

   

11 Fastställande av trafikrambudget samt tillköp för den linjeför-

lagda delen av Brukslinjen fr o m augusti 2021 samt helåret 2022     

 

   

12 Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram – för 

yttrande  

 

  



   

13 Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i 

bostadsbyggandet (SOU2020:75)     

 

   

14 Riksintressen för trafikslagens anläggningar – 

sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande – för 

yttrande    

 

   

15 Västmanlands integrationsstrategi 2021–2026 – för yttrande  

   

16 Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvali-

tetsnormer 2021–2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt – för 

yttrande    

 

   

17 Bidrag för arrangerande av sommarutställning 2021 – Svenska 

Vinthundklubben    

  

   

18 Bidrag för arrangerande av Kolbäcks Kolifej 2021 - Kolbäcks 

Kolifejförening     

 

   

19 Bidrag till Vi i Hallsta avseende ordningsvakter i centrala 

Hallstahammar 2021       

 

   

20 Inbjudan till delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB      

   

21 Samarbetsavtal avseende Strömsholmstävlingarna 2021 samt 

finansiering härför      

 

   

22. Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden     

   

23. Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 

kvartal 4 år 2020 

 

   

24. Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- 

och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 

1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 4 år 2020     

  

   

25. Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk 

förening – instruktion till ombudet    

 

   

26.  Kallelse till årsmöte med Leader Mälardalen – instruktion till 

ombudet     

 

 

   

27. Kallelse till stämma med Förbundet Agenda 2030 i 

Västmanlands län - instruktion till ombudet    

  

   

28 Kallelse till stämma med intresseföreningen Bergslaget - 

instruktion till ombudet    

 

   

29 Ansökan från Trafikverket om vattenverksamhet på Näs 1:142 

och Rallsta 11:3 (Mål nr M 155-21) - för yttrande till Mark- och 

miljödomstolen 

 

   

30 Hallstahammars kommun 50 år  



   

   

 Anmälningar   

   

Catarina Pettersson Carina Iwemyr 

Ordförande Sekreterare 

 


