
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 32 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S)  
 Thure Andersen (S)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Tony Frunk (S)   
 Reijo Tarkka (V)  
 Hans Strandlund (M)   
 David Lindberg (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Örjan Andersson (S)  
 Tommy Emterby (KD) § 11-12  
 Pia Håkansson (S) § 32  
   
 Ersättarna: Pia Håkansson (S) ej § 32, Åsa Kfouri (MP), Jenny Landernäs (M) 

§ 11-12, Tommy Emterby (KD) § 13-35, samt Carina Iwemyr, sekreterare, 
kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 12. 
  

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M)  

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 8 februari 2018 klockan 08.00. 
  
Underskrifter  Paragrafer 11 - 35 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 32  Reijo Tarkka (V) § 32 
  

    
 Justerande ........................................................................................................................................... 

   Tony Frunk (S)     Hans Strandlund (M) 

 Utdragsbestyrkande 
 



 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 11 - 35 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-06 
  
Anslaget uppsättes 2018-02-08 Anslaget nedtages 2018-03-02 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS 11 §  
 
Information om Regionala utvecklingsstrategin    Dnr 19/18 
 
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska landstingen/regionen utarbeta 
och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genom-
förande av strategin. XX, Region Västmanland, informerar om arbetet med den 
regionala utvecklingsstrategin. 
 
Strategin ska bidra till regeringens tre prioriterade områden: 

• att nå det övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i EU 2020 
• att nå de nationella miljömålen 
• att sluta jämställdhetsgapet 

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar:  
• Demografisk utveckling 
• Globalisering 
• Klimat, miljö och energi 
• Social sammanhållning 

Prioriteringarna ska vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av 
regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier och program inom det 
regionala tillväxtarbetet. De ska även ligga till grund för de nationella myndig-
heternas medverkan i arbetet. 
Prioriteringarna är följande: 

• Innovation, företagande och entreprenörskap 
• Attraktiva miljöer 
• Kompetensförsörjning 
• Internationellt och gränsöverskridande samarbete 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 12 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 11 – XX, Region Västmanland, utvecklingschef Magnus Gustafsson, 
miljöstrateg Thomas Norrman 
§ 14-16  – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström 
§ 17 – Skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag, bitr rektor 
Christer Andersson, rektor Kristina Hallqvist, specialpedagog Mats Nordström, 
elevhälsocoach Göran Bäckgren, kvalitetsstrateg Ellinor Mazzarello 
§ 18 - Skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag, rektor Kristina 
Hallqvist 
§ 24 - planchef Jacob Lithammer 
§ 31 - ekonomichef/bitr kommunchef Kenth Erngren 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.00 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 5 () 
 

  
 
 
KS § 13 
 
Information från Region Västmanlands beredningar    Dnr 19/18 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 14 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med 
den 1 mars 2018    Dnr 328/17 
 
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 37 
då endast justering gjordes avseende den maximala kostnad som bidragsbe-
rättigad ungdomsförening behöver erlägga i hyra för nyttjande av kommunala 
idrotts/simhallar och anläggningar. I övrigt har inte reglerna ändrats sedan 
2009.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2017 § 75 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa nya regler fr o m den 1 mars 2018. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden och för att nämnden ska kunna uppvisa en budget i 
balans för åren 2019 och 2020 behöver ett antal omprioritering genomföras 
inom nämndens olika verksamheter. En del av dessa förändringar är i regler för 
bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun.  
 
Förslag till nya regler har därför upprättats. Av förslaget framgår att i bilagan 
för lokalsubventioner har hyra per/kvm höjts för ungdomsföreningar från 150:-
/kvm till 170:-/kvm, för pensionärs- och handikappföreningar från 250:-/kvm 
till 270:-/kvm och för vuxenföreningar från 350:-/kvm till 370:-/kvm. Vidare 
föreslås att timpriset för vuxna i boulhallen ökar från 120:-/tim till 150:-/tim.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 7. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 april 2017 § 37 fastställa regler för 
bidrag till föreningar fr o m den 1 mars 2018, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 15 
 
Avgiftstaxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2018    
Dnr 327/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 26 oktober 2017 § 111 ny avgiftstaxa inom 
bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 juli 2017.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2017 § 77 beslutat föreslås 
fullmäktige att fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 september 
2018. 
 
För att kultur- och fritidsnämndens ska kunna uppvisa en budget i balans för år 
2018 behöver ett antal omprioriteringar genomföras inom nämndens olika verk-
samheter. En del av dessa förändringar är taxor gällande för föreningslivet och 
Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. En av avgiftshöj-
ningarna är förändring gällande babysim. Det nya förslaget verkar kraftigt jäm-
fört med nu gällande avgiften men är i själva verket marginell. Kommunfull-
mäktige har tidigare beslutat om förändring i Vallmobadets taxa vad gäller 
antalet gånger per simaktivitet, vilket har gällt från 1 september 2017. Ingen 
höjning av taxorna gjordes vid detta tillfälle. Detta innebar att alla gruppaktivi-
teter från 1 september 2017 ska genomföras vid 12 tillfällen. Denna förändring 
var nödvändig för att skapa bättre planeringsförutsättningar för verksamheten. 
Tidigare hade babysim genomförts vid 8 tillfällen men höjdes då till 12 ggr 
men till samma pris som för 8 ggr.  
 
Förutom höjning av taxan för simaktiviteterna höjs entréavgifterna, 10-korten 
och hyran av Vallmobadet. Entré- och 10-kortsavgifterna för barn 0-6 år är 
oförändrade. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 8. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att fr o m den 31 augusti 2018, i tillämpliga delar, upphäva sitt beslut den 26 
oktober 2017 § 111 avseende Vallmobadet och fr o m den 1 september 2018 
fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 16 
 
Avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet från och 
med 1 mars 2018    Dnr 329/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 177 avgiftstaxa för 
kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 december 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 13 december 2017 § 74 att fullmäktige 
ska fastställa ny avgiftstaxa fr o m den 1 mars 2018. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden, för att under 2018 få en budget i balans, behöver för-
ändringar ske inom föreningsbyråns verksamhet vilket dels kommer att påverka 
taxor och avgifter. 
 
Förslag till ny taxa har därför tagits fram i vilken föreslås att hyran för 3-24 
timmar för Folkets Park i Kolbäck höjs från 3 000 kr/tillfället till 4 000 kr/till-
fälle, samt att hyran för boulhallen i Parkskolan för vuxengrupper höjs från 120 
kr/tim till 150 kr/tim samt att externa föreningar/grupper får hyra boulehallen i 
Parkskolan för 200 kr/tim. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 9. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2015 § 79 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 2018 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 9 () 
 

  
 
 
KS § 17 
 
Redovisning av betygsutfall hösten 2017 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Dnr 233/17 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redo-
visas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har 
därefter den 16 mars 2015 § 45 beslutat att redovisningen ska kompletteras med 
en redovisning av resultaten i svenska, engelska och matematik. Därefter har 
kommunstyrelsen beslutat att redovisningen ska kompletteras med hur många 
elever som kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör 
årskurs 2, de som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått 
grundläggande behörighet enlig Skolverket. Med anledning av den nya gymna-
siereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen  
 
Höstterminen 2013 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
75 % och Tunboskolan 42 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 58 % och Tunboskolan 66 %). 
 
Höstterminen 2014 var 59 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
57 % och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 53 % och Tunboskolan 80 %). 
 
Höstterminen 2015 var 55 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
46 % och Tunboskolan 81%). I årskurs 8 var 50 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 46 % och Tunboskolan 64 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i 
engelska (Lindboskolan 51 % och Tunboskolan 93 %), matematik 66 %, (Lind-
boskolan 59 % och Tunboskolan 91 %), svenska 83 % (Lindboskolan 79 % och 
Tunboskolan 93 %). I svenska som andra språk var 24 % godkända på Lindbo-
skolan.  
 
Höstterminen 2016 var 46 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 55 
% och Tunboskolan 72 %). I årskurs 8 var 59 % godkända i alla ämnen (Lind-
boskolan 55 % och Tunboskolan 72 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i 
engelska (Parkskolan 72 % och Tunboskolan 82 %), matematik 72 %, (Park-
skolan 68 % och Tunboskolan 87 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och 
Tunboskolan 89 %). I svenska som andra språk var 32 % godkända på Park-
skolan.  
 
Höstterminen 2017 var 56 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 50 
% och Tunboskolan 78 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen (Park-
skolan 62 % och Tunboskolan 71 %). 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 17 
 
I årskurs 9 var 87 % godkända i engelska (Parkskolan 84 % och Tunboskolan 
97 %), matematik 85 % (Parkskolan 83 % och Tunboskolan 94 %), svenska  
98 % (Parkskolan 83 % och Tunboskolan 100 %). I svenska som andra språk 
var 53 % godkända på Parkskolan. I årskurs 8 var 81 % godkända i engelska 
(Parkskolan 79 % och Tunboskolan 85 %), matematik 81 % (Parkskolan 80 % 
och Tunboskolan 83 %), svenska 87 % (Parkskolan 90 % och Tunboskolan 79 
%). I svenska som andra språk var 76 % godkända på Parkskolan och 50 % på 
Tunboskolan. 
 
Av redovisningen framgår även resultat för gymnasieskolor 2017. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 10. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att 
redovisning av vårens resultat 2018 även ska innehålla en redovisning av hur 
det statliga bidrag som erhållits under mandatperioden (2014-2018) använts och 
vilka effekter man sett i årskurs 1-3. Vidare yrkar hon att det i redovisningen 
också ska framgå hur man anpassar undervisningen för att förbättra läsförståel-
sen i årskurs 1-3. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Pettersson (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att redovisning av vårens resultat 2018 även ska innehålla en redovisning av 
hur det statliga bidrag som erhållits under mandatperioden (2014-2018) använts 
och vilka effekter man sett i årskurs 1-3, samt att det i redovisningen också ska 
framgå hur man anpassar undervisningen för att förbättra läsförståelsen i års-
kurs 1-3, samt 
 
att i övrigt notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 18  
 
Organisation av förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm - 
finansiering härför    Dnr 295/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 november 2017 § 79 att full-
mäktige ska besluta  att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hös-
ten 2018 (lå 18/19), att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 
2019 (lå 19/20), att Strömholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hös-
ten 2019 (lå 19/20), att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 
2019 (lå 19/20), att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 
med höjd tagen för elever till följd av nybyggnation och inflytning och att kost-
naden härför hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, att barn- 
och utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventarier och 
omställningskostnader som flyttarna kan innebära, att investeringsmedel, ökade 
driftskostnader samt framtida omställningskostnader hanteras i kommande mål 
och budgetprocess 2019-2021, samt att om behov uppstår till flöjd av nybygg-
nation av bostäder, bygga till Tunboskolan med lokaler för 2 avdelningar för-
skola till 2020 och att kostnaden härför hanteras i kommande mål och budget-
process 2019-2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 mars 2016 § 11 bland annat att 
ytterligare utreda om Tunboskolans lokaler behöver kompletteras för att fun-
gera som en 4-9 skola med elever åk 4-5 från Vallbyskolan och eventuellt 
Strömsholms skola. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 31 
oktober 2017 bland annat att ” Idag finns två förskolor och tre grundskolor i 
södra kommundelen. Förskolan Lärkan, Strömsholms förskola, Strömsholms 
skola F-5, Vallbyskolan F-5 och Tunboskolan 6-9. Sen 17 juni 2013 finns ett 
inriktningsbeslut från kommunfullmäktige att flytta tillbaka årskurs 6 till 
mellanstadiet när det är möjligt lokalmässigt. Elevantalet ökar i Kolbäck. Vall-
byskolan saknar från lå18/19 klassrum för att rymma alla elever. I området pla-
neras bostadsbebyggelse. Förskolans och grundskolans lokaler måste räcka till 
för att ta emot fler barn/elever i takt med att nya bostäder blir inflyttningsklara. 
När i tid bostäder blir klara och inflyttningen ökar är i dagsläget svårt att be-
döma.” 
 
I skrivelsen redovisas kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tekniska förvalt-
ningen har gjort en förstudie över utbyggnad vid Tunboskolan för mellansta-
diets behov. Utbyggnaden beräknas kosta 24,5 Mkr vilket ger ökade driftkost-
nader med 2,1 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 11. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 18 
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall arbetsutskottets förslag avseende de första sju 
att-satserna och avslag till den åttonde att-satsen. Därefter yrkar han som till-
lägg, dels att barn- och utbildningsnämnden ska få i uppdrag att hitta en lämplig 
plats för ny förskola i Kolbäck, t ex i området kring vårdcentralen i Herrevad, 
gärna med extern entreprenör, dels att man ska satsa på attraktiviteten för Tun-
boskolan genom att göra den till profilskola för t ex idrott och matematik. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018 (lå 18/19), 

att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019 (lå 19/20), 
 
att Strömholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hösten 2019 (lå 
19/20), 
 
att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 2019 (lå 19/20), 
 
att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen 
för elever till följd av nybyggnation och inflytning och att kostnaden härför 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, 
 
att barn- och utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de 
inventarier och omställningskostnader som flyttarna kan innebära, 
 
att investeringsmedel, ökade driftskostnader samt framtida omställningskostna-
der hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, samt 
 
att om behov uppstår till flöjd av nybyggnation av bostäder, bygga till Tunbo-
skolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att kostnaden härför 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och David Lindberg (L) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 19 
 
Exploateringsavtal för Gröndal II - för godkännande    Dnr 312/17 
 
Tekniska nämnden föreslår den 11 december 2017 § 143 att fullmäktige ska 
godkänna exploateringsavtal för Gröndal II i Hallstahammar. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett exploateringsavtal för Grön-
dal II. I avtalet förband sig LB HUS AB att bygga gator och VA-ledningar, 
belysning inom området i enlighet med kommunens standard. Kommunen 
skulle sen ta över driften av anläggningarna. Innan projektet hade påbörjats 
gick LB HUS AB i konkurs och projektet blev därför aldrig slutfört. 
 
Villatomterna i området såldes sen till Företagarforum och XX. 
 
Tekniska förvaltningen har tecknat ett nytt förslag till exploateringsavtal med 
Företagarrum och XX. I det nya avtalet så kommer de att bygga gator, GC-
vägar, VA-ledningar, belysning i området. Hallstahammars kommun äger den 
mark där de nya gatorna och GC-vägarna kommer att byggas. När 
entreprenaden är slutbesiktad och godkänd övertar Hallstahammars kommun 
ansvaret för driften av de byggda anläggningarna. 
 
Omfattningen av parternas respektive åtaganden framgår av exploaterings-
avtalet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 12. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna exploateringsavtal för Gröndal II i Hallstahammar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 20 
 
Renhållningstaxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 mars 2018 
Dnr 297/17 
 
Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 19 september 
2016 § 137.  
 
Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall, 
Vafab Miljö, är det de som tar fram förslag till ny renhållningstaxa. Målet för 
kommunalförbundet är att samordna verksamheter där detta ger fördelar för 
medlemmarna. Arbetet med detta kommer att ske i fler steg. 
 
Vafab Miljö har översänt två förslag till taxor som kommunen ska ta ställning 
till.  
• Avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa eller 
• Avfallstaxa 2018 utan ändringar i latrintaxan 
 
För 2018 har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande avgifter för-
utom taxan för latrintömning. 
 
Sammanfattningsvis är de ändringar som gjorts följande: 
• Avgiften för delade kärl har beräknats annorlunda vilket ger en sänkning för 

de abonnenter som har delade kärl. 
• I förslaget har också skillnaden mellan hemkompostering och källsortering 

med matavfallsinsamling minskats för att få fler att välja abonnemanget 
källsortering. 

• Taxan för latrinhämtning har ändrats så att avgiften för hämtning sänkts 
något och avgiften för abonnemang höjts. 

 
Tekniska nämnden föreslår den 11 december 2017 § 145 att fullmäktige ska 
fastställa ny renhållningstaxa utan ändringar avseende latrin. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 13. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 september 2016 § 137 fastställa ny 
renhållningstaxa för Hallstahammars kommun att gälla från och med den 1 
mars 2018 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 15 () 
 

  
 
 
KS § 21 
 
Reduktion av tomtpris under 2018 för kommunal tomt - certifierad passiv-
hus enligt FEBY12    Dnr 313/17 
 
Hallstahammar har tidigare beslutat om att tomtköpare som ansöker om samt 
kan visa att man uppfyller kraven för passivhus kan få en reduktion av tomt-
priset med 50 000 kronor. Reduktionen har gällt fram till och med 2017. Nu 
föreslår tekniska nämnden den 11 december 2017 § 144 att prisreduktionen ska 
förlängas till att även gälla 2018. 
 
För att få prisreduktionen krävs att den som köpt tomt av kommunen och byggt 
ett hus inkommer med ett intyg där det framgår att huset ritas och byggs enligt 
FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen med finansiering från 
bland annat Energimyndigheten och Boverket) samt att huset certifieras av 
Sveriges Centrum för Nollenergihus. Efter uppmätning av färdig byggnad kan 
byggnaden verifieras. 
 
För att få reduktionen köper tomtköparen en tomt av kommunen till det pris 
som åsatts tomten. Tomtköparen inkommer efter att huset är färdigt och att det 
verifierats att huset uppfyller kraven enligt FEBY 12 med en ansökan om pris-
reduktion. Tekniska förvaltningen granskar att byggnaden uppfyller FEBY 12 
och betalar sen tillbaka 50 000 kronor till tomtköparen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 14. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta  
 
att tomtköpare som köper en kommunal tomt år 2018 får en reduktion av tomt-
priset med 50 000 kronor om man kan verifiera senast två år efter erhållet slut-
besked att man byggt enligt FEBY 12. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och David Lindberg (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 16 () 
 

  
 
 
KS § 22 
 
Medlemskap i Världshälsoorganisationsens (WHO) nätverk för äldrevän-
liga städer samt finansiering härför    Dnr 33/17 
 
Socialnämnden föreslog den 26 januari 2017 § 16 att kommunen ska ansöka 
om medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga 
städer. Vidare föreslogs att kostnaderna för deltagande ska täckas inom social-
nämndens budget. För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgif-
ter, dock följer en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utveck-
lingsarbete utifrån ramverket.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2017 § 43 att återremittera ärendet 
för en redovisning av kommunens kostnader av medverkan i nätverket, dels 
direkta kostnader som personalkostnader samt kostnader för det internationella 
nätverkandet, dels kostnader på längre sikt som medlemskapet förpliktigar 
genom flerårigt utvecklingsarbete utifrån ramverket. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”Kostnadsmässigt innebär 
som tidigare angivits finns inga kostnader för medlemskapet och dessutom har 
inga förslag lämnats på internationella besök utan att den internationella delen 
fås genom den gemensamma portalen (där goda idéer sprids). Internationella 
resor eller internationellt nätverkande som för med sig kostnader har aldrig 
föreslagits. Det ligger också i socialnämndens befintliga ansvar att arbeta med 
dessa frågor så inga ökade personalkostnader kan ses i dagsläget för nämndens 
anställda med anledning av ett eventuellt medlemskap i detta nätverk. Tvärtom 
görs bedömningen att det sammantaget går åt mindre arbetstimmar när denna 
process kan samordnas långsiktigt utifrån ett ramverk och inte utifrån mer kort-
siktiga beslut och initiativ. Kommunalekonomiskt görs bedömningen att genom 
ett långsiktigt och gemensamt arbete med en tydlig ram kan kostnaderna mins-
kas för kommunkoncernen för den demografiska utvecklingen. Att inte offen-
sivt möta denna utmaning torde i sig vara betydligt mer kostsamt. Nätverkets 
ramar utgör därför ett gott stöd i detta arbete. Att en 25 % ökning av behovs-
gruppen inte ska mötas med insatser torde vara ytterst riskabelt och kostnads-
drivande. Att genomföra insatser kommer naturligtvis att kosta pengar men det 
handlar om att genom alternativa insatser och åtgärder minska dessa samman-
tagna belopp. Att ange dessa i exakta tal över flera på sikt går inte.”  
 
Socialnämnden har den 24 maj 2017 § 62 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att uppdra åt socialnämnden att ansöka om medlemska i näterverket och att 
kostnaderna för deltagandet ska rymmas inom socialnämndens budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 15. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2018-02-05 17 () 
 

 
 
 
Forts KS § 22 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i Världshälsoorgani-
sationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och att kostnaderna för delta-
gande ska rymmas inom socialnämndens budget. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och David Lindberg (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 18 () 
 

  
 
 
KS § 23 
 
Taxa för äldreomsorgens restauranger fr o m den 1 mars 2018   Dnr 269/17 
 
I Hallstahammars kommun finns idag tre restauranger inom äldreomsorgen. I 
socialnämndens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 framhålls att det är vik-
tigt att lunchpriset för externa besökare inte är för lågt för att undvika oönskad 
konkurrens med privata entreprenörer.  
 
Socialnämnden föreslog den 25 oktober 2017 § 111 bland annat att taxan för 
lunch i äldreomsorgens restauranger fastställs till 85 kronor för gäster och per-
sonal och bibehålls på 59 kronor för pensionärer (65 år eller äldre). Dessutom 
föreslogs att taxan årligen räknas upp med 2,2 procent varje år.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 § 129 att återremittera 
ärendet, utom vad avser taxa för lunch på äldreomsorgens restauranger till 85 
kronor för gäster och personal, för översyn enligt socialnämndens förslag (§ 
111/2017), samt att fr o m den 1 januari 2018 fastställa taxa för lunch på äldre-
omsorgens restauranger till 85 kronor för gäster och personal. 
 
Socialförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 11 januari 2018 i vilken 
föreslås bland annat att taxan för lunch för pensionärer (65 år eller äldre) fast-
ställs till 65 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 16. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att pensionär ska betala 75 kronor för lunchen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att fr om den 1 mars 2018 fastställa taxa för lunch på äldreomsorgens restau-
ranger till 65 kronor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor för en 
barnportion (upp till 12 år). 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och David Lindberg (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 24 
 
Namnsättning av nya gator i kv Niten    Dnr 306/17 
 
Under 2018 påbörjas byggnation i området ”Trädgården” som den nya bostads-
rättsföreningen heter. Området kommer rymma kedjehus och lägenheter. I om-
rådet kommer därför två nya gator att anläggas.  
 
I närområdet finns flera vägar med namn kopplade till fågelarter, men alldeles 
intill ytan för byggnationen finns Trädgårdsgatan. Den nya bostadsrättsföre-
ningen ”Trädgården” relaterar till den närliggande gatan. De anslutande gatorna 
till området är Videvägen och Fasanvägen. Från dessa skapas två gator med en 
varsin vändplats. Gatan i planområdets östra del föreslås heta Pionvägen och 
gatan i väster föreslås heta Syrenvägen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 januari 2018 § 3 beslutat förorda att de 
nya gatorna i Kv Niten namnsätts med Spireavägen och Funkiavägen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att de nya gatorna i kv Niten ska få namnen Pionvägen och Syrenvägen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Planavdelningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 25 
 
Namnsättning av ny gata i Gröndal   Dnr 307/17 
 
2008 antogs en ny detaljplan för området Gröndal vid Skantzsjön. Detaljplanen 
möjliggör bebyggelse av området för småhus och radhus. En ny gata finns med 
i detaljplanen men den har aldrig förverkligats eftersom det har varit låg efter-
frågan på småhustomter fram till 2015. Nu har denna efterfrågan vänt och för-
säljningen av de privata tomterna har startat. Fastighetsägaren till tomterna är 
en privatperson som också har tecknat exploateringsavtal med kommunen om 
att anlägga den planerade gatan. Då gatan kommer att ligga vid Skantzsjön och 
Strömsholms kanal och närliggande gator har bland annat vattenassociationer 
som Kanalvägen och Brunnsvägen föreslås att den nya gatan ska få namnet 
Sjövägen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 januari 2018 § 2 beslutat uttala att man 
inte har något att erinra mot förslaget till att den nya gatan i Gröndal namnsätts 
med Sjövägen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att den nya gatan i Gröndal ska få namnet Sjövägen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Planavdelningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 26 
 
Svar på motion av David Lindberg (L) angående införande av signering 
med bankID av inkommande handlingar    Dnr 181/17 
 
David Lindberg (L) anför i en motion inkommen den 29 maj 2017 ”Jag har ny-
ligen blivit informerad i ett målande språk om vad en del föräldrar känner med 
att behöva skicka in schemaändringar per post för såväl förskola som skola/ 
fritids. Då slog det mig att varför kan man inte bara signera det med BankID 
direkt när du fyllt i dokumentet. Sen kommer funderingen om vad mer skulle vi 
kunna lägga om och förenkla? Information jag har fått är att man redan idag 
skickar in månadsrapporten för ensamkommande barn med BankID så det ska 
inte vara någon större omställning att införa detta över all vår kommunikation 
som kommer in från våra medborgarna. 
 
Det jag vill ha ut av denna motion är. 
Att: 
*lämplig förvaltning ser över vad vi idag tar emot per post som lika gärna 
skulle kunna fyllas i direkt på webben och efter signering skickas in. 
*Göra en enkel kalkyl över vad det skulle kosta att införa detta system på samt-
liga instanser av kontakt per post vi tar emot. 
*Lämplig förvaltning presenterar vad ett förslag som detta skulle innebära i tid 
och kostnadsbesparing för kommunen som helhet utifrån det vi hanterar idag på 
post.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 november 2017 att 
kommunen har idag en gemensam e-tjänsteplattform som har stöd för digital 
signering och identifiering med BankID och Telia certifikat. Inledningsvis 
stödjer detta kommunikationen med invånarna genom att invånarna i många 
fall redan nu har möjlighet att skicka digitalt signerad post till kommunen via e-
tjänster. Kommunen har även möjlighet att besvara ärenden digitalt via platt-
formen. I skrivande stund har vi totalt 70 st e-tjänster publicerade och av dessa 
möjliggörs redan idag digital signering av 62 st olika typer av ärenden.  
 
Följande är ett utdrag av vad som finns tillgängligt för digital signering idag: 
Bo, bygga och miljö, 18 st, Finska e-tjänster, 1st, Förskola och utbildning, 9 st, 
kultur och fritid, 1 st, näringsliv, 11 st, omsorg och stöd, 20 st, trafik och stads-
planering, 2 st. 
 
Detta är ett arbete som är ständigt pågående och som är kopplat till kommunens 
digitaliseringsarbete. Det som kommer att tittas på framöver och är kopplat till 
arbetet med vår handlingsplan för digitalisering, är att koppla vår e-tjänsteplatt-
form till våra olika verksamhetssystem för att ytterligare effektivisera hante-
ringen av inkommande ärenden. Det är svårt att ta fram någon sammantagen  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 26 
 
kalkyl över vilka ekonomiska konsekvenser detta arbete medför. På längre sikt 
kommer det dock leda till en effektivare hantering internt och en enklare hante-
ring för invånaren. Fokus är att fortsätta det stegvisa arbetet med att digitalisera 
våra processer och där är BankID en av komponenterna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 20. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i 
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 november 2017. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 27 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) gällande fritt wifi på strategiska 
platser i Hallstahammar    Dnr 98/16 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 24 mars 2016 ”Den uppkopplade 
världen är här. Flertalet av oss använder internet varje dag för arbete, för skola, 
för att klara livspusslet, för nöjes skull. Den moderna kommunen omfamnar 
detta och erbjuder tjänster och möjligheter. Därför vill vi gärna se att Hallsta-
hammar inför fria wifi-zooner. 
 
Moderaterna och Alliansen i Hallstahammar har som mål att vara en toppran-
kad IT-kommun. Motionens intentioner är ett steg i den riktningen. Fyra argu-
ment för fria wifi-zooner i Hallstahammar. Det ska inte vara en ekonomisk 
fråga att ta del vare sig demokrati eller exempelvis e-tjänster. Idag är surf utan-
för det egna wifi-nätet en kostnadsfråga och vi vill att man ska kunna läsa 
kommunens hemsida (och titta på webbsänd fullmäktige) eller använda både 
kommunens e-tjänster såväl som andras. Viktigt för näringslivet och skolan. 
Flexibilitet är ett måste och idag har man inte alltid en fast arbetsplats, och/eller 
arbetstider. Vi ska erbjuda möjligheter som man väljer om de passar det egna 
livet. Turismen så klart, vad finns att göra i kommunen, var ligger närmaste 
café/boende. Detta är viktigt för att få fler turister överhuvudtaget, men särskilt 
utländska eftersom surf utanför det egna landet fortfarande är kostsamt. Men 
mest för att det nuförtiden är en hygienfaktor. Lika naturligt som el i väggut-
taget och vatten i kranarna.  
 
Inför senaste valet sa näringsminister XX (S) att alla kommuner borde införa 
fritt wifi och jämförde det med en digital allemansrätt. Konkurrensverket har 
också i en nyligen avkunnad dom sagt att fritt wifi tillhandahållet av kommuner 
enligt vissa premisser inte strider mot lagen. Väldigt många av Sveriges 
kommuner har också redan infört detta. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun inför fritt wifi på strategiska platser i hela kom-
munen.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 november 2017 att det i 
Hallstahammars kommun erbjuds redan idag ett öppet nät i alla kommunala 
verksamhetslokaler där verksamheten har valt att använda trådlöst nätverk. För-
utom öppet wifi i alla kommunala verksamheter så finns nu även följande pub-
lika surfzoner tillgängliga: Stationshuset i Kolbäck, Knytpunkten i Strömsholm, 
Skantzöbadet/camping Hallstahammar, Kulturhuset Hallstahammar. 
 
Surfzoner kommer även att etableras på den nya multisportsarenan samt skate-
parken i Kolbäck. Detta är en viktig del i kommunens digitaliseringsarbete och  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 27 
 
precis som det argumenteras för i motionen, medför det ett flertal positiva 
synergieffekter för exempelvis turism, näringsliv och skola. Utvecklingen av 
denna möjlighet görs mot en bedömning av var behoven och vinsterna är som 
störst. Ekonomiskt innebär det ökade löpande kostnader för drift av kommu-
nens infrastruktur samt införandekostnader för nyetablering av surfzoner.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde 
med kommunstyrelsen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen att bordlägga 
ärendet till nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 21. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 28 
 
Svar på motion från Håkan Freijd och Hans Strandlund (M) om att för-
bättra företagsklimatet    Dnr 293/17 
 
Håkan Freijd (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 27 november 
2017 ”Minus 37 placeringar är Hallstahammars resultat i Svenskt Näringslivs 
senaste Företagsklimatundersökning för 2017. Vi ligger nu på plats 96 av lan-
dets 290 kommuner från att förra året har legat på plats 59. Det är ett rejält bak-
slag och delorsakerna finns presenterade i undersökningsresultatet. Trenden är 
tydlig och det är viktigt att vi tar signalerna undersökningen ger på allvar. Åt-
gärder är nödvändiga för att komma tillrätta med de påvisade bristerna. 
-/-/-/ 
Hallstahammar har plockat några platser på vägnät, tåg och flyg vilket kan 
antas ha att göra med färdigställandet av väg 252. I övrigt är det genomgående 
minus i förhållande till 2016. I bottenträsket återfinner vi allmänhetens attityder 
till företagande – plats 227! Skolans attityder till företagande är än mer proble-
matiskt. Det innebär att grundskoleleverna i liten omfattning ser eget före-
tagande eller småföretagaranställning som en framtida försörjning. Framtidens 
arbetsmarknad präglas i mångt och mycket både av kreativitet och företagsam-
het såväl som företagskluster bestående av småföretagare som i större projekt 
arbetar tillsammans. Tillgången till kompetens är en annan larmklocka som 
innebär att vi trots vårt goda geografiska läge har svårt att vinna konkurrensen 
om den attraktiva arbetskraften. Är det bostäderna, skolresultaten och avsaknad 
av valfrihet som blockerar? Vi ser också med oro på att kommunen i större ut-
sträckning konkurrerar med näringslivet. Leverantörer av tjänster och entrepre-
nader ser hur politiken använder skattemedel för att skapa lösningar som sned-
vrider marknaden. Här går en vattendelare mellan Hallstahammar och det 
vinnande toppskiktet. I de vinnande kommunerna utgår man i det politiska 
arbetet från att skapa beslut och lösningar som ger lokala företag möjligheter att 
vara med. Ett gott företagsklimat gör att företag har möjlighet att starta, växa 
och utvecklas i Hallstahammar. Det skapar i sin tur arbetstillfällen, service till 
oss som bor här och tillväxt i kommunen. Det behöver Hallstahammar. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
Att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en åtgärdsplan som syftar till att för-
bättra de svagheter Hallstahammar uppvisar i resultatet av Svenskt Näringslivs 
företagsklimatundersökning 2017.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 24 januari 2018 för de 
åtgärder som redan är på gång och är planerad och den åtgärdesplan som fast-
ställdes i juni 2017. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 22. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 28 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motion ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kom-
munstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 januari 2018. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 29 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) om 
införande av Huskurage i kommunens bostadsbolag   Dnr 171/17 
 
Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) anför i motion den 20 maj 
2017 ”Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en 
partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av 
sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under 
en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. Att bekämpa mäns våld 
mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi 
självklart vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara 
att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. Utöver vål-
det som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i 
Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö 
där det förekommer våld. Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, 
men det är inte en ursäkt för att låta bli att agera. Därför finns Huskurage. Hus-
kurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära 
relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grun-
dare, kriminologen XX och XX som arbetat i flera år med våldsförebyggande 
arbete. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en 
möjlighet att visa omtanke och omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det 
hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. Att införa Huskurage är inget som 
är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om 
hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av: 
 
• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 
 
Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i 
trapphuset. På policyn kan även viktiga telefonnummer stå för att komma i 
kontakt med rätt instans. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är 
emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de 
som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till 
att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och 
barn till ett liv fritt från våld. En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och 
kommuner har redan infört Huskurage. Centerpartiet i Hallstahammars kom-
mun vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi 
verkar för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans an-
svarar för utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi 
förebygga våld och rädda liv.   
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Forts KS § 29 
 
Vi yrkar: 
Att Hallstahammars kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt 
verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 
Att Hallstahammars kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser 
så att implementering sker snarast.” 
 
AB Hallstahem anför i skrivelse den 22 september 2017 ”Den aktuella frågan 
har diskuterats i Hallstahems ledningsgrupp tillsammans med delar av persona-
len och vi har kommit fram till att generellt sett är positivt inställda till Hus-
kurage, vi ser detta som ett bra inslag i initiativet ’En trygg och säker kom-
mun’. Vid ett eventuellt införande av policyn ses möjligheter att sprida infor-
mationen genom utskick, information på bomöten, i Kundtidning & på hem-
sidan etc. Utrymmet för information i trapphusen är begränsat, och där måste 
bolagets egen information samt lagstadgad information prioriteras.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 23. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att rekommendera AB Hallstahem att införa Huskurage enligt motionärens för-
slag, samt 
 
att rekommendera Hallstahem att verka för att övriga fastighetsägare i kommu-
nen inför Huskurage enligt motionärens förslag. 
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KS § 30 
 
Västerås stads handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019 - för 
yttrande    Dnr 326/17 
 
Västerås stad har översänt sitt förslag till handlingsplan för bostadsförsörjning 
2018-2019 till bl a Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska vara 
Västerås stad tillhanda senast den 23 februari 2018. 
 
Västerås stad har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018-2021. Pro-
grammet innehåller fyra stycken mål med tillhörande indikatorer. En handlings-
plan för bostadsförsörjningen 2018-2019 har nu tagits fram som hanterar hur 
Västerås stad ska nå programmets uppsatta mål och hur de ska kraftsamla kring 
bostadsbyggande och arbeta för att nå målen. 
 
Planavdelningen har meddelat att man inte har någon synpunkt på planen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att man inte har något att erinra mot Västerås stads handlingsplan för bostads-
försörjning 2018-2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Västerås stad, fastighetsnämnden 
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KS § 31 
 
Preliminär bokslutsrapport för år 2017    Dnr 28/18 
 
Bokslutsprognosen för år 2017 pekar mot ett stort positivt resultat (45,8 Mkr). 
Extra glädjande är att den egentliga verksamheten i princip uppvisar budget-
balans (avvikelsen mindre än 0,1 procent (-0,7 Mkr)). Som framgår av rappor-
ten så faller soliditen trots det goda resultatet, orsaken står att finna i den höga 
investeringsnivån, för andra året i rad kring 200 Mkr i nettoinvesteringar. Även 
för åren framöver så kommer investeringsnivåerna att klart överstiga vad vi 
själva kan egenfinansiera. Då känns det extra bra att vi med ett stort positivt 
resultat för år 2017 kan gå in i 2018 med en väldigt stark ekonomisk ställning, 
framförallt i jämförelse med andra kommuner. Min bedömning är dock att vi 
behöver behålla det goda resultatet inom ”det egna kapitalet” förutom två 
öronmärkningar (2,4 Mkr). Vårt starka finansnetto ger oss möjligheten att även 
för åren framöver i princip låta hela skatte- och statsbidragsbeloppet gå till våra 
egentliga verksamheter och att finansnettot använts till att täcka pensioner och 
räntekostnader och dessutom generera ett visst överskott. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 25. 
 
Kommunstyrelsen besluta  
 
att rapportens avvägningar och förslag i huvudsak skall ligga till grund för den 
slutliga årsredovisningen, samt  
 
att i övrigt hantera bokslutsrapporten som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ekonomichefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-02-05 31 () 
 

  
 
KS § 32 
 
Driftbidrag till Strömsholms Kanal AB 2018    Dnr 300/17 
 
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Pia Håkansson (S). Reijo Tarkka (V) övertar ordförandeskapet. 
 
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse den 1 december 2017 om driftbidrag 
för 2018 med 650 000 kronor. Fr om 2016 har kommunerna lämnat driftbidrag 
med 650 00 kronor, Region Västmanland med 275 000 kronor och landstinget 
Dalarna med 75 000 kronor. Av skrivelsen framgår att Strömsholms Kanal är 
helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara den löpande verksam-
heten. Strömholms Kanal AB har meddelat att man även kommer att få bidrag 
av Västerås stad under en treårs-period. För 2016 fick bolaget 325 000 kronor 
och 650 000 kronor för 2017.  
 
Hallstahammars kommun har sedan 1985 bistått Strömsholms Kanal AB med 
diverse administration motsvarande 75 % av en heltid till en kostnad av 
375 000 kronor per år. Fullmäktige har vid två tidigare tillfällen beslutat om 
ytterligare bidrag till bolaget förutom det årliga driftbidraget. Från beslutet 
2007 erhöll bolaget utökat driftbidrag med 68 000 kronor för att bolaget skulle 
kunna anställa egen personal för drift och underhåll. 2013 beslutade fullmäktige 
om en ytterligare utökning av bidraget med 375 000 då bolaget anställde egen 
VD på heltid. Det extra bidraget gäller fr o m den tidpunkt som VD anställs t o 
m 2018 då beslutet ska omprövas. För 2017 innebär det att bolaget erhöll drift-
bidrag om 650 000 kronor samt extra driftsbidrag om 443 000 kronor, sam-
manlagt 1 093 000 kronor. Därutöver förvaltar kommunen fastigheterna vid 
Skantzenområdet, ställt sig bakom en avsiktsförklaring att skapa en gemensam 
cykelled längs Strömsholms kanal som uppfyller Trafikverkets riktlinjer 
gällande regional led, samt medverkar med näringslivs- och turisminsatser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 26. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms 
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB 
driftbidrag för 2018 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram, samt 
 
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2017 innan 
bidraget för 2018 betalas ut. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar ordförandeskapet. 
 
__________ 
Exp till: Strömsholms kanal AB 
 Ekonomi och finans 
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KS § 33 
 
Bidrag för genomförande av "Lilla Almedalen" på torget i Hallstahammar 
Dnr 25/18 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivele den 25 januari 2018 att de poli-
tiska partierna, representerade i kommunfullmäktige, avser att inför valet 2018 
anordna en ”Lilla Almedalen” på torget i Hallstahammar den 25 augusti 2018. 
Det är ett samarrangemang med Vi I Hallsta och föreningslivet i kommunen. 
För att genomföra ”Lilla Almedalen” krävs ljudanläggning, scen, torg stånd  
m m. Dessutom ska en moderator engageras. De politiska partierna avsätter 
5 000 kr/parti. Man ansöker genom Hans Strandlund, moderaterna, om kom-
munalt bidrag om 30 000 kronor för att kunna genomföra ”Lilla Almedalen”. 
 
Hallstahammars kommun beviljar årligen bidrag till större arrangemang som är 
riktade dels till kommuninvånarna, dels turister.  
 
”Lilla Almedalen” anordnades i den här formen för första gången i samband 
med förra valet. Kommunen gav även vid det tillfället ett ekonomiskt bidrag. 
Arrangemanget kan sägas återkomma vart fjärde år och drog förra gången en 
stor publik. Nytt för i år är samarrangemanget med andra organisationer.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 januari 2018 § 27. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att inför valet 2018 ställa sig bakom att ”Lilla Almedalen” anordnas på torget i 
Hallstahammar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges beslut 
ovan 
 
att bevilja bidrag om 30 000 kronor för anordnande av ”Lilla Almedalen” på 
torget i Hallstahammar och att medel härför ianspråktas från kommunstyrelsens 
budgetram. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Hans Strandlund 
 Ekonomi- och finans 
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KS § 34 
 
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2018    Dnr 18/18 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2018 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
Rolf Korsbäck (S) 
 
 
Revisor     Ersättare 
 
Per Hedfors (M)  Bo Hedman (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
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KS § 35 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-06 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-06 

 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-01-29 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 
I anslutning till anmälningarna informerar ordföranden kring Strömsholms-
dagarna som kommer att äga rum 6 - 10 juni 2018. Bland annat kommer 5 SM-
tävlingar att äga rum. 
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