
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 16.30 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf ej § 63 
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Kjell Ivemyr (S) ej § 61  
 Ingvor Regnemer (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Sigge Synnergård (L) ej § 62  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V) ej § 63  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Stina Odebo (L) § 61, 63  
 Kenth Erngren § 63  
 David Lindberg § 62  
   
 Ersättarna: Stina Odebo (L) ej § 61, 63, David Lindberg (L) ej § 62, Håkan 

Freijd (M), Kenth Erngren (V) ej § 63, Annica Lindholm (V) § 48, samt 
sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se § 48. 

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

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 mars 2019 klockan 09.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 48 - 76 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 63  Anna Gunstad Bäckman (C) § 63 
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tommy Emterby (KD)     Ingvor Regnemer (S) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 48 - 76 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-11 
  
Anslaget uppsättes 2019-03-14 Anslaget nedtages 2019-04-05 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 48 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 51-55 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
§ 53 - Controller Marianne Ekman 
§ 54- Teknisk chef Carina Elliot 
§ 60-61 – Hallstahems VD XX 
§ 64 – Kommunchef Carin Becker-Åström, redovisningsansvarig Nicklas 
Erngren, utvecklingschef Magnus Gustafsson  
§ 65 - Ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson  
§ 60, 72 - Kommunchef Carin Becker-Åström 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.30 – 14.15. 
 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 49 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl 
 
Kommunchefen informerar om följnde: 
 

• Diskussion pågår med Vi i Hallsta i vilken omfattning ordningsvakter 
ska anlitas under sommaren i Hallstahammars centrum.  

• Arbetet med framtagande av riktlinjer för investerings- och 
exploateringsbudgeten som närmare beskriver vad som gäller för in-
vesteringar 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 50 
 
Information från Region Västmanlands beredningar, ägarmöten  m m    
Dnr 6/19 
 
 
Hans Strandlund (M) informerar från dels senaste mötet med Stockholm 
Business Alliance dels medlemsmöte med VafabMiljö. 
 
Catarina Petterson (S) informerar från ägarsamråd med Fibra. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 51 
 
Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 maj 2019    
Dnr 73/19 
 
Nu gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 
139. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att Skantzö bad och camping kommer att 
få en ny äventyrsminigolfbana som kommer att vara i drift under maj månad 
2019 varför avgifterna för dessa måste föras in i taxan för Skantzö bad och 
camping. Övriga avgifter är oförändrade. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 30. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 139 fastställa ny 
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping, turism att gälla fr o m den 1 maj 2019 
i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 52 
 
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-
tidsnämnden fr o m den 1 april 2019    Dnr 72/19 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 februari 2019 § 17 att fullmäktige 
ska anta ny taxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-
tidsnämnden. 
 
Kultur- och fritidschefen anför att man har sett behov av att införa avgift för 
toalettbesök i kulturhuset. Förslag är att en avgift införs på 5 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 31. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 juni 2018 § 86 fastställa avgifter för 
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verk-
samhet fr o m den 1 april 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 7 () 
 

  
 
 
KS § 53 
 
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m december 2018    
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 beslutar 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 4 februari 2019 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden har den 20 februari § 18 be-
slutat att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 4 februari 2019 § 23 även beslutat att 
kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 och den 18 december 
2017 § 154 står fast, d v s något ytterligar ekonomiskt stöd kommer i dagsläget 
inte att beviljas, att Hallsta Ridklubb i samråd med Hallstahammars kommun 
anlitar en oberoende konsult/granskare med uppgift att ta fram förslag främst på 
hur klubben kan skära i sina kostnader och om möjligt öka sina intäkter varvid 
förslagen ska utmynna i en handlingsplan som antas av styrelsen med beslutade 
åtgärder för en budget i balans på så väl kort som lång sikt, att innan uppdraget 
påbörjas ska ordföranden i kultur– och fritidsnämnden i samråd med kultur- 
och fritidschefen godkänt den oberoende konsulten/granskaren, att Hallsta rid-
klubb senast under maj månad 2019 ska inkomma till kultur- och fritidsnämn-
den med handlingsplanen, vilken ska ha beslutats av styrelsen, hur klubben av-
ser att få en budget i balans på kort respektive lång sikt, samt att föreningsbi-
draget för 2019 betalas ut utifrån klubbens likviditetsbudget. 
  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 32. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 53  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan, samt 
 
att redovisningen för 2019 ska ske enligt följande: 
 
Kvartal 1 (jan-mars) - kommunstyrelsens sammanträde i maj 
Kvartal 2 (april-juni) - kommunstyrelsens sammanträde i augusti 
Kvartal 3 (juli-sep) - kommunstyrelsens sammanträde i november 
Kvartal 4 (okt-dec) - kommunstyrelsens sammanträde i februari 2020 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 54 
 
Skantzen 2030 - gemensam målbild – för antagande    Dnr 274/18 
 
En gemensam målbild för Skantzen som en av fyra så kallade kulturfyrar i 
Hallstahammars kommun har tagits fram. En kulturfyr är ett besöksmål eller en 
attraktion som kopplas ihop med området och staden den finns i eller i närheten 
av.  
 
Skantzen är ett område som hyser en mängd intressenter och aktiviteter och där 
det finns stora utvecklingsmöjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har fått i 
uppdrag att under 2017 formulera en gemensam målbild för kulturfyren Skant-
zen och ge konkreta förslag på hur intressenterna gemensamt ska arbeta för att 
åstadkomma denna.  
 
Tekniska nämnden har den 25 september 2018 § 98 beslut att uttala att värde-
grunden ska ersättas med en gemensam målbild, att vårdplanen tydliggörs då 
byggnaderna är avgörande för att överhuvudtaget kunna utveckla området, och 
till det krävs omfattande resurser och i övrigt överlämna förvaltningens skri-
velse den 3 september 2018 som sitt yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 maj 2018 § 50 att den ska antas, 
samt att utvärdering ska ske av kultur- och fritidsnämnden i oktober 2020 och 
att utvärderingen tillställs kommunstyrelsen. 
 
Svedvi Berg hembygdsförening anför i skrivelse den 27 juni 2018 att man inte 
har något att invända mot förslaget. 
 
Utöver inkomna yttranden har även Skantzen brukshotell, Vi i Hallsta företags-
nätverk, Strömsholms Kanal AB samt näringslivsenheten beretts tillfälle att in-
komma med synpunkter.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 33. 
 
Komunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta målformulering för Skantzen 2030 – gemensam målbild, enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 55 
 
Upprättande av offentlig gestaltning från Ekomuseum Art Space - för 
yttrande     Dnr 215/18 
 
Ekomuseum Art Space är ett tillfälligt konstprojekt där en konstnär under 4 
veckor sommaren 2018 arbetat med ett konstverk i samverkan med slussports-
renoverare i Kanalhyttan. Konstfrämjandet Västmanland, Ekomuseum Bergs-
lagen samt Strömsholms kanal AB står bakom initiativet. I skrivelse den 8 
oktober 2018 redogörs för projektet och förslag på fyra placeringar av konst-
verket.  
 
Förslag 1 är i Skanzsjön, ca 10 meter ut från yttre kant vid en av ingångarna till 
Skantzenområdet (Skantzgatan, Åsby skansen norr). Verket står i vattnet och 
kan nås via en stengång som placeras från hörnet av Stantzsjön ut till vattnet. 
 
Förslag 2 och 3 är trekanten vid Sörqvarns sluss. Det ena alternativet är i kanten 
av gräsytan mot träddungen och det andra alternativet är i en liten glänta bland 
träden. 
 
Förslag 4 är nära gångbron i Skantzsjöns sydvästra hörn eller i dess närhet.  
 
Konstverket kommer att ägas och underhållas av Strömsholms kanal AB. 
 
Tekniska förvaltning anför i skrivelse den 25 oktober 2018 att när det gäller 
förslag 1 och 4 så anser man att det är tveksamt med en placering av konstver-
ket i Skantzsjön. Det finns inte någon historisk koppling till Skantzsjön. Det 
känns också riskabelt att stabilisera konstverket under vatten med vågräta 
stockar samt kraftiga vajrar. Det finns bl a risk att barn som leker vid konstver-
ket kan skada sig. För att få anlägga verket i vattnet så behövs tillstånd för 
vattenverksamhet samt dispens från strandskyddet. När det gäller förslag 2 och 
3 så anser förvaltningen att det är tveksamt ur trafiksäkerhetssynpunkt. I för-
slaget finns ett mindre staket som ska hindra spring över vägen på platsen, sta-
ketet är för lågt för att förhindra detta. En placering enligt detta alternativ kan 
innebära ökad rörelse i och kring vägen. Om något av dessa två förslag ska 
väljas så förordas förslag 3 under förutsättning av konstverket kan placeras utan 
att det görs någon åverkan på befintliga träd. Förvaltningen lämnar tre alterna-
tiva förslag till placering. Tekniska nämnden har den 13 november 2018 § 122 
beslutat överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
I skrivele den 11 oktober 2018 föreslår kultur- och fritidsförvaltningen alterna-
tiv 2 som är ett av förslagen som är beläget vid Sörqvarnslussen. I detta place-
ringsalternativ skulle betraktaren kunna komma nära verket och uppleva det 
också inifrån eftersom skulpturen även kan upplevas som en koja. I direkt  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 55 
 
anslutning till konstverket passerar dagligen också många trafikanter, fot-
gängare m fl. Även sommartid befolkas gräsytan intill av bland annat bad- och 
campinggäster. Kultur- och fritidsnämnden har den 22 oktober 2018 § 84 be-
slutat att som sitt yttrande uttala att skulpturen placeras i trekanten vid 
Sörqvarns sluss och förordrar placeringsalternativ 2. 
 
Länsstyrelsen anför i skrivelse den 16 november 2018 bland annat de fyra pla-
ceringsförslagen ligger inom riksintresset för kulturmiljövård Strömsholms 
kanalmiljö. Förslagen ligger även inom området Hallstahammar-Trångfors-
Åsby i Kulturminnesvårdsprogram för Hallstahammars kommun. Länsstyrelsen 
har inget att erinra ur fornlämningssynpunkt. Man har inte heller någon erinran 
om placeringen utifrån byggnadsminnet Strömsholms kanal då inget av de fyra 
förslagen ligger inom byggnadsminnet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 34. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förorda att skulpturen placeras i trekanten vid Sörqvarns sluss och att den 
placeras i enlighet med redovisat alternativ 2 (i kanten av gräsytan mot 
träddungen där skulpturen syns allra bäst), samt 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att mark upplåtes för ändamålet och att 
erforderliga avtal tecknas i anslutning härtill. 
 
 
 
________ 
Exp till: Konstfrämjandet Västmanland 
 Ekomuseum Bergslagen  
 Strömsholms kanal AB 
 Tekniska nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Länsstyrelsen i Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 56 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående hållbar kultur- 
och naturvård med häst    Dnr 320/17 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i motion den 18 december 2017 ”Natur- och 
kulturvärden i Hallstahammars kommun är viktig att värna och underhålla med 
rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår 
Centerpartiet att kommunen upphandlar skogs-, kultur- och naturvårdande 
tjänster som genomförs med häst och andra äldre och hållbara metoder med 
kulturhistorisk koppling som sträcker sig i årscyklar. Tyvärr används maskiner 
i känsliga områden som vissa naturskyddsområden vilket förorsakar stora 
skador på kulturellt viktiga områden och lämnar sår i marker som tar lång tid 
att återhämta sig och ibland behöver dyra åtgärder för att repareras. Få barn har 
idag möjlighet att ta in kunskap om naturbruk och närheten till djur i verklig-
heten och för äldre som vuxit upp med lantbruk och närheten till djuren finns 
det få möjligheter att komma i kontakt med detta i vardagen i sin närmiljö. 
Genom att upphandla skogs-, natur- och kulturvård med häst och andra håll-
bara metoder möjliggör vi för hållbart och skonsamt underhållsarbete för 
kommunens naturmarker. Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om 
det årsvisa naturbruket och med hästen som redskap. Det ger förutsättningar för 
äldre att knyta an till något de känner igen från sin barndom med besök eller 
uppsökande verksamhet. Genom samarbete med exempelvis Naturskolan, 
skolan och äldreomsorgen i kommunen samordnas besök och dagar med 
kunskapstema i naturen. Idag genomförs detta arbete på entreprenad, men är 
säsongsbetonat och kortsiktigt i sin utformning på grund av kommunens sätt att 
utforma upphandling och avtal. Med ett tidsperspektiv och en avtalsform som 
dels löper över hela året och dels omfattar mer än ett år i taget kan insatser 
planeras och tids läggas utifrån årscykler och skiftande behov i ett område 
olika år. Förebilder för ett sådant arbete finns bland annat i Danderyds 
kommun. 
 
Centerpartiet i Hallstahammar föreslår att kommunen upphandlar skogs-, 
natur- och kulturvård med häst som stäcker sig över hela året och via upphand-
lingsformer som möjliggör långsiktigt arbete. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 november 2018 bland annat att 
införandet av hållbara metoder i förvaltandet av kommunens skog är intressant 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Beslutet om införande av skogsbruk till häst ligger 
inte under kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde. Kultur- och fritids-
nämnden föreslår den 20 november 2018 § 90 att motionen ska anses vara be-
svarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2018 bland annat att 
man kan tänka sig att använda häst i skogsbruket i enskilda projekt men har 
inte möjlighet att kontraktera denna brukningsmetod på årsbasis. Man väljer  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 13 () 
 

 
 
 
 
Forts KS § 56 
 
alltid den metod som vid varje tillfälle anses vara den bästa metod att bruka 
skogen. De vinster som görs i skogsbruket försöker man återinvestera i form av 
röjning och andra skogsbruksåtgärder. För några år sedan så använde man häst i 
anslutning till att de gallrade i vår tätortsnära skog. Samtidigt bjöds skolklasser 
in så att de kunde få se hur skogsbruk med häst går till. Detta var mycket upp-
skattat och den lokala tidningen kom dit och gjorde ett reportage. Förvaltningen 
kan tänka sig att göra detta igen i form av enskilda projekt. Tekniska nämnden 
föreslår den 20 februari 2018 § 16 att motionen ska anses vara besvarad med 
hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 35. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen. Reijo Tarkka (V) 
instämmer i Anna Gunstad Bäckmans yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckmans (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
tekniska nämnden den 20 februari 2018 § 16 och kultur- och fritidsnämnden 
den 20 november 2018 § 90. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 57 
 
Regional cykelled längs Strömsholms kanal – för yttrande   Dnr 314/18 
 
Sedan många år finns en av Strömsholms Kanal AB uppmärkt cykelled längs 
Strömsholms kanal. Cykelleden går från Smedjebacken i norr till Borgåsund 
vid Mälaren, men fyller inte dagens krav. Strömsholms Kanal AB startade i 
september 2018, med finansiering av Region Dalarna, Region Västmanland och 
berörda kommuner projektet ”Regional cykelled längs Strömsholms kanal”. 
Region Dalarna har översänt förslaget till bland annat Hallstahammars kom-
mun. Syftet med remissen är att parterna ska få tillfälle att lämna synpunkter 
på/eller ställa sig bakom förslaget innan det sker en formell ansökan till Trafik-
verket. Yttrande ska vara region Dalarna tillhanda senast den 31 mars 2019. 
 
Syftet med projektet är att ta fram förankrat förslag till en regional cykelled 
med en utpekad ansvarig ledhuvudman, en plan för vad som krävs, när och av 
vem, d v s en tids- och finanseringsplan för åtgärderna och dess genomförande 
och ett besked när Trafikverket kan godkänna cykelleden. Cykelleden, som är 
ca 15 mil lång, sträcker sig från Smedjebacken till Västerås. I Hallstahammars 
kommun föreslås leden gå från Surahammar på gamla Olbergavägen, över till 
Skantzenområdet vid Trångfors, genom Näs på Bergslagsvägen, vidare under 
E18 till Lyckhem och därifrån längs cykelbanan vid väg 252 till Kolbäck. I 
Kolbäck går leden under järnvägen till Tingshusgatan och sedan på Herrevads-
vägen till Mölntorp. Efter Mölntorp väljer man sedan att gå i utkanten av 
Strömsholms naturreservat för att sedan korsa väg 252 och fortsätta genom 
Sofielund och vidare till Carls Thotts väg och Lerhusvägen mot Borgåsunds-
bron. Ett alternativt förslag finns också genom Strömsholms naturreservat som 
undviker en längre sträcka av väg 252 från Borgåsund som klassats som trafik-
farlig. Bedömningen är att cykelleden genom kommunen i sin helhet uppfyller 
Trafikverkets krav gällande trafiksäkerhet, utöver passagen via bron i Borgå-
sund. 
 
Tekniska nämnden har den 19 februari 2019 § 10 beslutat att ställa sig positiv 
till förslag till regional cykelled längs Strömsholms kanal, samt att redovisade 
projekt på kortsikt (1 år) för Hallstahammars del inte ryms inom nämndens 
budget 2019 och i övrigt överlämna förvaltningen skrivelse den 1 februari 
2019.  
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 5 februari 2019 bl a annat att man 
ställer sig bakom föreslagen sträckning på cykelleden. Man ser ett stort värde 
för det lokala näringslivet då den föreslagna sträckan går genom Strömsholm 
men även Mölntorp och Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 4 mars 2019 § 36 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 15 () 
 

 
 
 
Forts KS § 57 
 
Utifrån inkomna synpunkter har förslag till yttrande upprättats, daterad den 11 
mars 2019. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till yttrande ska utgöra kommunstyrel-
sens yttrande över förslag till regional cykelled längs Strömsholms kanal. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över förslag till regional cykelled längs Strömsholms kanal 
överlämna skrivelse den 11 mars 2019. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Regional Dalarna 
 Tekniska nämnden 
 Näringslivsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 16 () 
 

  
 
 
KS § 58 
 
Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund – för 
yttrande     Dnr 9/19 
 
Kommunstyrelsen har från VafabMiljö kommunalförbund erhållit ett förslag 
till ny regional avfallstaxa. Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunal-
förbund ska förbundet för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med den myndighetsut-
övning som åligger kommunerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbun-
det ska dock inte besluta om renhållningstaxa.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelsen att de uppfattar taxan som väl genom-
arbetad samt att taxan är miljöstyrande ligger helt i linje med kommunens 
övriga mål. Tekniska nämnden har den 19 februari 2019 § 13 beslutat att över-
lämna förvaltningens skrivelse den 4 februari 2019.  
   
Arbetsutskottet besluta den 4 mars 2019 § 37 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag.  
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. Vidare yrkar hon att 
kommunstyrelsen ska kallas till extra sammanträde den 18 mars 2019 klockan 
08.00 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att bordlägga ärendet, samt 
 
att hålla extra sammanträde den 18 mars 2019 klockan 08.00. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 17 () 
 

  
 
 
KS § 59 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående långsiktig 
vattenplanering m m    Dnr 319/17  
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion ”Under 2017 hade Hallstaham-
mars kommun vid flera tillfällen problem med sin vattenförsörjning. Uppma-
ningen att koka vattnet och avvakta med användandet inträffade flera gånger. 
Centerpartiet vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god 
kvalitet. Låga grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatför-
ändringarna ökar risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sve-
rige ska kunna fortsätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete. Vi 
kan även lokalt göra insatser för att värna våra vatten i vår kommun. Att ha näst 
intill oändlig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sve-
rige. Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist som-
martid. Det innebär stora utmaningar för kommuner, småföretagare och hus-
håll. Tillgången till dricksvatten påverkas av flera faktorer: överutnyttjande, 
underinvestering i VA-infrastruktur, förändrade flöden och nederbörd i klimat-
förändringarnas spår. Med klimatförändringar och effekter som översväm-
ningar ökar även risken för jordskred, spridning av bakterier och förorenande 
ämnen. 
Spridning av mikroplaster ut till våra vattendrag kommer från bland annat 
däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar 
med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i 
djurriket innebär detta fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubb-
bas. Vi vill därför förbjuda mikroplaster i hygienprodukter.  
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige: 
Att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över kommunens långsiktiga vattenpla-
nering och samtidigt tar fram en lokal vattenplan. 
Att ta fram förslag på hur vi kan bygga ut eller bygga om vattenreningsverken 
för att minimera utsläpp av microplaster i våra vattendrag.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat att ett arbete som är på 
gång är att ta fram en dagvattenpolicy. Syftet med att upprätta en dagvatten-
policy är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strate-
gier för att rena och i möjligaste mån minska mängden dagvatten som avleds 
inom planlagt område. Efter detta arbete är vårt mål att ta fram en VA-policy 
som anger kommunens viljeriktning, strategiska vägval och riktlinjer inom 
vatten och avloppsfrågor. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i det framtida 
arbetet med att fram en VA-plan. Vidare anförs att idag vet vi inte hur mycket 
av mikroplaster vi har i utgående avloppsvatten. I och med pågående upp-
strömsarbete kommer verksamheten att undersöka om det finns och kan då ta 
fram förslag på reningsteknik som är ekonomiskt försvarsbart. Tekniska nämn-
den beslutad den 13 november 2018 § 114 att motionen ska anses vara besvarad 
med hänvisning till förvaltningens skrivelse. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 18 () 
 

 
 
 
Forts KS § 59 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 38. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att motionen angående långsiktig vattenplanering ska anses vara besvarad med 
hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 13 november 2018 § 
114. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 19 () 
 

  
 
 
KS § 60 
 
Rapport av ägardirektiven för AB Hallstahem – kommunstyrelsens upp-
siktsplikt    Dnr 75/19 
 
Den 17 december 2017 beslutade fullmäktige om ägardirektiv till AB Hallsta-
hem vilka fastställdes på bolagets årsstämma i april 2018. Av direktiven fram-
går att kommunstyrelsen, enligt sitt reglemente, har uppsiktsplikt över kommu-
nens förvaltningar och bolag. Hallstahem ska därför tillhandahålla den infor-
mation och dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att upp-
fylla uppsiktsplikten. 
 
Av ägardirektiven framgår också att bolaget ska utifrån visionen och kommun-
fullmäktiges prioriterade mål ta fram lämpliga mål och indikatorer som visar 
hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning. 
 
AB Hallstahem har den 26 februari 2019 inkommit med en rapport för 2018 
gällande avstämning av målen i ägardirektivet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 39. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att noterar rapporten som en anmälan 
 
 
 
________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 20 () 
 

  
 
 
KS § 61 
 
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet    
Dnr 79/19 
 
Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 
Stina Odebo (L). 
 
AB Hallstahem har inkommit med årsredovisning för 2018. Kallelse till stäm-
man har ännu inte inkommit. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2019 
fram till ordinarie årsstämma 2020 utsett David Lindberg (L) med Lennart 
Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse leda-
möterna Rolf Hahre (S), ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ordförande, 
Kjell Ivemyr (S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt supplean-
terna Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson (C), 
Eleonor Zedlitz (MP) och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie års-
stämma 2019 t o m ordinarie årsstämma 2020. Vidare har kommunfullmäktig 
den 18 februari 2019 § 15 utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som lek-
mannarevisorer med Göran Sonesson (KD) och Jörgen Kvist (S) som supplean-
ter från ordinarie årsstämma 2019 t o m årsstämma 2023. Vidare föreslås att 
Öhrlings Pricewaterhousecoopers utses som revisorer för samma tid. 
 
Revisorerna har i skrivelse den 22 februari 2019 meddelat att man granskat års-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för 2018. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 22 februari 2019 meddelat 
att man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 40. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
 att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 21 () 
 

 
 
 
Forts KS § 61 
 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
 ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Öhrlings Pricewaterhousecoopers som revisor 
och suppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2019 t o m årsstämma 2023. 
 
Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 22 () 
 

  
 
 
KS § 62 
 
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2018 – ansvarsfri-
het för förbundsdirektionen   Dnr 77/19 
 
Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 
inträder David Lindberg (L). 
 
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2018. 
 
Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha 
upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredo-
visningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvars-
frihet för förbundsdirektionen. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 22 februari 2019 att förbunds-
direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 41. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 
 
Härefter återinträder Sigge Synnergård (L). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 23 () 
 

  
 
 
KS § 63 
 
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2018 - 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen    Dnr 62/19 
 
Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar samman-
trädet. I deras ställe inträder Stina Odebo (L) och Kenth Erngren (V). Anna 
Gunstad Bäckman (C) övertar ledningen av sammanträdet. 
 
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 15 februari 2019 inkommit 
med årsredovisning för 2018.  
 
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. 
 
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 14 februari 2019 att direk-
tionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 
 
Med anledning av att arbetsutskottet inte var beslutsmässigt den 4 mars 2019 
överlämnades ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att årsredovisningen ska godkänns och att 
förbundsdirektionen och förbundsdirektören ska beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Gunstad Bäckmans (C) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt  
 
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2018. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). Catarina 
Pettersson återtar ledningen av sammanträdet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 24 () 
 

  
 
 
KS § 64 
 
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2018    Dnr 76/19 
 
Av årsredovisningen framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande po-
litiska organ. Styrelsens uppdrag är främst styrning, ledning och samordning av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Arbetet med att utveckla styr- och led-
ningssystemet utförs kontinuerligt. Under 2015 har kommunfullmäktige arbetat 
fram och antagit en ny vision som tar sikte på 2025 och består av tre områden. - 
Enkelt och nära - Nytänkande och kreativt – Ansvar och engagemang. Syftet är 
att vi ska locka till oss fler kommuninvånare samt att fler stannar kvar i vår 
kommun. Alla nämnder och kommunstyrelsen har satt upp mål inom samtliga 
områden för att visionen ska uppnås. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att med en helhetssyn arbeta med de 
långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna så att Hallstahammars kommun 
kan utvecklas på ett positivt sätt och att de förutsättningar och möjligheter som 
finns tas till vara. Uppdraget är att hålla ihop och utveckla kommunen ur ett 
strategiskt helhetsperspektiv med fokus på medborgare och kärnverksamheter. 
Förvaltningen ska bidra till en effektiv verksamhet för Hallstahammars kom-
mun, våra kommuninvånare och företag. Syftet är att skapa tillväxt och ut-
veckla kommunen som helhet med långsiktighet och hållbarhet. Kommunen 
ska upplevas som trygg och säker. 
 
Kommunstyrelsen har antagit mål för perioden 2016–2019. Uppföljningen av 
dessa (måluppfyllelsen) ska bedömas enligt färgskalan röd-gul-grön. Detta är 
den andra samlade helårsuppföljningen för denna period. Det saknas dock flera 
mätvärden på vissa mål. Sammantaget syns en förbättring mot föregående år på 
8 av 13 mätbara mål. Helårsresultatet för kommunstyrelsen för 2018 visar ett 
underskott på 2 670 tkr. Det är framförallt kollektivtrafik och IT-verksamhet 
som avviker. Kommunstyrelsen hade vid bokslut år 2018 56 personer anställda, 
varav 43 kvinnor och 13 män. Medelåldern totalt i kommunstyrelseförvalt-
ningen är 47,91 år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 43. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen. 
 
 
__________ 
Exp till. Kommunchef 
 Redovisningsansvarig 
 Ekonom- och fnanschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 25 () 
 

  
 
 
KS § 65 
 
Årsredovisning 2018 för Hallstahammars kommun    Dnr 85/19 
 
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning 
för 2018 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommun-
fullmäktige tar ställning till 2018 års verksamhet måste revision ske. Årsredo-
visningen för år 2018 har i stort ställs upp enligt RKR (rådet för kommunal 
redovisnings) rekommendationer och informationer.  
 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska för-
valtningen och revisionen kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan 
kommunstyrelsen tagit ställning till det av kommunstyrelseförvaltningens ut-
arbetade förslag. 
 
Arbetsutskottet beslutar den 4 mars 2019 § 44 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Utfallet i bokslutet uppgick till + 13 528 tkr och det är en positiv avvikelse med 
8 511 tkr i jämförelse med budget. Investeringarna var budgeterade till 174 174 
tkr inkluderat tilläggsbudget och utfallet uppgick till 104 273 tkr. Befolknings-
ökningen är fortsatt positiv och årssiffran med nettoökning av antalet invånare 
blev +188 invånare. I jämförelse med 2017 har den totala sjukfrånvaron mins-
kat från 7,5 % till 6,36 %. I kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning uppfylls målet om resultatöverskott och delvis målet om soliditet som 
inkluderar hela pensionsåtagandet och övriga ekonomiska mål uppfylls inte. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att årsredovisningen ska fastställas och att den 
överlämna för revision. Vidare yrkar hon att 5 miljoner kronor öronmärks i eget 
kapital till sociala investeringsfonden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att fastställa årsredovisningen för 2018, samt 
 
att öronmärka 5 miljoner kronor av årets resultat i eget kapital till sociala 
investeringsfonden. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen 
 
att fastställa bokslutet jämte den sammanfattande årsredovisningen för år 2018 
och överlämna den för revision. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 26 () 
 

  
 
 
KS § 66 
 
Behov av utökad budgetram inför perioden 2020-2022 - för kommun-
styrelsen    Dnr 78/19 
 
Kommunfullmäktige fastställer planeringsramar i juni 2019 inför den kom-
mande Mål- och budgetperioden 2020-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgör budgetberedning och kommer att träffa samtliga nämnders arbetsutskott. 
Samtliga nämnder/styrelsen ska inkomma med lägesrapport inför den kom-
mande perioden. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 14 februari 2019 för be-
hovet av utökad budgetram för volymökningar under perioden 2020-2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 45. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapport avseende behov av utökad budgetram för volymökningar 
under perioden 2020-2022 samt överlämna den till budgetberedningen. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchef 
 Redovisningsansvarig 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 27 () 
 

  
 
 
KS § 67 
 
Bidrag till grannsamverkanskyltar 2019 - Stöldskyddsföreningen     
Dnr 261/18 
 
Idag finansieras allt grannsamverkansmaterial av försäkringsbolagen (Folksam, 
Länsförsäkringar, TryggHansa, if, Moderna försäkringar) samt mindre delar 
från Villaägarna, hyresgästföreningen, Sveriges kommuner och landsting samt 
SSF Stöldskyddsföreningen. Stöldskyddsföreningen får inga statliga bidrag för 
verksamheten. Stöldskyddsföreningen har tagit till sig tidigare synpunkt 
gällande annan finansieringsmodell men har i dagsläget ingen annan strategi för 
finansiering. För 2019 är det cirka 70 kommuner som är med och stödjer verk-
samheten. I Västmanland har Fagersta, Norberg, Köping och Västerås bidragit. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 februari 2019 att Stöld-
skyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. SSF arbetar 
brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinionsbildning. SSF 
är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Stöldskyddsföreningen gick 
ut 2017 första gången och bad om ett frivilligt bidrag från kommunerna med 
anledning av att intresset och behovet av material är stort. Stöldskyddsföre-
ningen har begärt ett bidrag av alla kommuner, med 5 000 kronor per kommun/ 
år. Förvaltningens ståndpunkt 2017 var att de ville se en annan finansierings-
modell som utgår från antal invånare i kommunen och/eller ett bidrag som ut-
går från aktiva samverkansombud. Beslutet blev 2017 att lämna bidrag men att 
man ville se en annan finansieringsmodell. Avslutningsvis anförs ”Stöldskydds-
föreningens grannsamverkansskyltar och rådgivningen stödjer kommunens 
brottsförebyggande arbete. För att ge bidrag vill vi se en finansieringsmodell 
som utgår från antal invånare i kommuner och/eller ett bidrag som utgår från 
aktiva grannsamverkansombud.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 46. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för 2019 bevilja SSF Stöldskyddsföreningen bidrag om 5 000 kronor för 
finansiering av grannsamverkanskyltar och att kostnader härför ianspråktas från 
strategisk utveckling och planerings budget, samt  
 
att uttala att föreningens ansökan om bidrag borde utgå från en annan finansie-
ringsmodell, t ex kommuninvånarantal. 
 
 
 
________ 
Exp till: Stöldskyddsföreningen 
 Redovisningsansvarig 
 Strategisk utveckling 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 28 () 
 

  
 
 
KS § 68 
 
Revisionsrapport ”Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänst-
mottagare”      Dnr 301/18 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallstahammars kommun har 
PWC genomfört en granskning av om socialnämnden säkerställer att hemtjäns-
tens mottagare får den tid och insats som de är beviljade. Granskningen har ut-
gått från följande revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden genom tillräcklig 
internkontroll att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade? I 
skrivelse den 22 november 2018 gör revisorerna följande bedömning: ”Vi be-
dömer att socialnämnden i Hallstahammar delvis säkerställer att genom till-
räcklig internkontroll att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är be-
viljade.” 
 
Revisorerna rekommenderar socialnämnden att: 
• Socialnämnden bör se över möjligheten att införa ett ”taggsystem” där 

rapportering av utförd tid t.ex. kombineras med digital nyckelhantering för 
att säkerställa att insatser rapporteras korrekt. Detta synliggör också den 
tiden som brukare behöver för respektive insats och detta kan få jämföras 
med schablontiden samt att det underlättar bemanningsplanering. 

• Inför flera nivåer av schablontider för att differentiera insatserna som bevil-
jas. 

• Socialnämnden bör säkerställa att hemtjänstens rutiner och riktlinjer ses 
över samt att dessa implementeras i verksamheten. 

• Månatliga uppföljningar och analyser av utförd tid i jämförelse med plane-
rad tid utifrån schablontid bör göras och dessa ska överensstämma med 
upprättad genomförandeplan. 

• Det genomförs avstämningar mellan utförd tid och planerad tid för att 
säkerställa att det finns tillräckliga resurser, både personella och ekono-
miska, samt att återrapportering av utfall sker till äldreomsorgschef och vid 
behov till nämnd. 

 
Socialnämnden beslutade den 21 februari 2019 att som sitt yttrande över revi-
sionsrapporten överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 6 februari 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 47. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att notera revisionsrapporten som en anmälan.  
 
__________ 
Exp till: Revisorerna 
 Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 29 () 
 

  
 
 
KS § 69 
 
Redovisning gällande gynnandebeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för 
äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg av ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) kvartal 4 år 2018  
Dnr 242/18 
 
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. Rap-
portering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 4 fanns ett ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovis-
ning. Under kvartal 4 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som ej verkställts inom IFO.    
 
Socialnämnden har den 21 februari 2019 § 12 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2018 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 48. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 30 () 
 

  
 
 
KS § 70 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2018 
Dnr 241/18 
 
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.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 
4. Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut 
enligt 9 § LSS som inte verkställts. 
 
Socialnämnden har den 21 februari 2019 § 14 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2018 till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 49. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 31 () 
 

  
 
 
KS § 71 
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 15 mars 
2019     Dnr 24/19 
 
Med anledning av bl a nyanställningar inom kommunstyrelseförvaltningen be-
höver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 50. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 januari 2019 § 27 och med verkan 
fr o m den 15 mars 2019 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 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 32 () 
 

  
 
 
KS § 72 
 
Trygghetsråd 2019    Dnr 87/19 
 
Polisen och Hallstahammars kommun har under hösten 2018 genomfört ett 
antal möten där trygghetsfrågor i kommunen har diskuterats. Deltagare på 
mötena har varit kommuninvånare med särskilt intresse för trygghetsfrågor. 
Under mötena har det framkommit en idé att på försök anordna ett s k ”med-
borgarråd” som framöver kallas ”trygghetsråd” eftersom fokus ligger på dialog 
kring trygghetsfrågor. Rådet är precis som namnet säger ”rådgivande” och har 
med andra ord ingen beslutanderätt.  
 
Trygghetsrådet ska vara en mindre grupp av kommuninvånare, ca 10 personer, 
som vill vara med och diskutera trygghetsfrågor m m med polisen och politiker 
från Hallstahammars kommunen. Mötena anordnas 3-4 gånger per år. Trygg-
hetsrådet anordnas på försök under 2019. Om ett stort antal kommuninvånare 
anmäler intresse att delta i rådet kommer kommunen att välja ut personer så att 
de blir en bred representation utifrån olika kommundelar, åldrar m m. Någon 
ersättning kommer inte att utgå för medverkan i rådet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2019 § 53. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under 2019 inrätta ett trygghetsråd med fokus på trygghetsfrågor enligt vad 
som beskrivs ovan, samt  
 
att arbetsutskottets ledamöter skall ingå i rådet.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Catarina Pettersson 
 Hans Strandlund 
 Anna Gunstad Bäckman 
 Strategisk utveckling 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 33 () 
 

  
 
 
KS § 73 
 
Kallelse till ordinarie stämma med Luftvårdsförbundet i Västmanland – 
instruktion till ombudet    Dnr 70/19 
 
Västmanlands läns Luftvårdsförbund har den 6 mars 2019 inkommit med 
kallelse till ordinarie förbundsstämma den 20 mars 2019 klockan 08.30, Yara, 
Nya Hamnvägen 14, Köping.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 
2019 fram till ordinarie förbundsstämma 2020 utsett Tony Frunk (S) med 
Harriet Berggren (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att ombudet 
ska föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets styrelse för tiden 
från ordinarie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att årets resultat disponeras enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen, att resultat- och balansräkningen fastställs, att 
medlems- och undersökningsavgift för 2019 fastställs och att budget och 
arbetsprogram för 2019 fastställs, Vidare yrkar hon att ombudet ska föreslå 
Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie 
förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Västmanlands läns 
Luftvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  
 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  
 
 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
 att medlems- och undersökningsavgift för 2019 fastställs, samt 
      
 att budget och arbetsprogram för 2019 fastställs, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Sigge Synnergård (L) som ledamot i förbundets 
styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbunds-
stämma 2020. 
_______ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 34 () 
 

  
 
 
KS § 74 
 
Val av representant i styrgruppen för finskt förvaltningsområde 2019-2022    
Dnr 5/19 
 
Styrgruppen för finskt förvaltningsområde består av förtroendevalda, tjänste-
män och medlemmar i förvaltningsområdesgruppen. Kommunstyrelsen ska utse 
en representant i styrgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som representant i styrgruppen för finskt förvaltningsområde 2019-2022 
utse Reijo Tarkka (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till. Reijo Tarkka 
 Strategis utveckling och panering 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 35 () 
 

  
 
 
KS § 75 
 
Val till uppdrag i ungdomsrådet 2019   Dnr 5/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011 § 47 att inrätta ett ung-
domsråd med följande sammansättning: 
 

• Fyra representanter för årskurs 8, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Fyra representanter för årskurs 9, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Sex representanter, varav fyra utses från kommunens gymnasieskola 
representerade från samtliga årskurser och två representanter utses 
bland ungdomar som inte är elever i kommunens gymnasieskola, dock 
högst t o m det år man fyller 19 år (ungdomarna skall vara bosatta i 
Hallstahammars kommun) 

• En ledamot och ersättare från vardera kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

 
De politiskt valda utses av kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga utser vardera en ledamot och en er-
sättare. Ordförande är tillika ordförande i kommunstyrelsen. De politiska repre-
sentanterna väljs på fyra år och mandatperioden sammanfaller med den kom-
munalpolitiska.  
 
Tidigare har kommunstyrelsen utsett ordförande samt en ersättare från opposi-
tionen. Kultur- och fritidsnämnden har utsett ledamot och ersättare från majori-
teten. Barn- och utbildningsnämnden har utsett ledamot från oppositionen och 
en ersättare från majoriteten.  
 
Kommunstyrelsen ska förutom ordförande utse en ersättare från oppositionen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala ungdomsrådet 2019 utse: 
 
Ledamot tillika ordförande                           Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)                           Jenny Landernäs (M) 
 
 
__________ 
Exp till. Ungdomsrådet (sekr) 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-03-11 36 () 
 

  
 
 
KS § 76 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-11 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-11 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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