
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-04 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.05 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf 
 Kjell Ivemyr (S)   
 Mariette Sjölund (S)   
 Thure Andersen (S)  
 Peter Ristikartano (MP) ej §136  
 Tony Frunk (S)   
 Reijo Tarkka (V)   
 Jenny Landernäs (M)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Rolf Hahre (S) § 136  
   
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 136, Lennart Ahlström (S) ej § 122, Örjan Andersson 

(S), Åsa Kfouri (MP), Annica Lindholm (V) § 122, David Lindberg (L), samt Carina 
Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 122 

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

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 7 juni 2018 klockan 08.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 122 - 146 

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

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

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

   Tommy Emterby (KD)     Tony Frunk (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 122 - 146 
  
Sammanträdesdatum 2018-06-04 
  
Anslaget uppsättes 2018-06-07 Anslaget nedtages 2018-06-29 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 122 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 123 – planchef Jacob Lithammer 
§ 124 – kommunchef Carin Becker-Åström 
§ 134 – planchef Jacob Lithammer, planarkitekt Emil Lindström 
§ 135 – energisparrådgivare Carl-Magnus Palmblad 
§ 137- 139 – ekonomi- och finanschef Mikael Eriksson 
§ 140 - IT-strateg Magnus Carlsson, utvecklingschef Magnus Gustafsson 
§ 141-142 – kommunchef Carin Becker-Åström 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00-14.00 
 
Sammanträdet återupptas. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 123 
 
Information från förvaltningen m m   Dnr 19/18 
 
Planchef Jacob Lithammer informerar om arbetet kring nytt resecentra. 
 
Ordföranden visar 4 stycken tavlor som skänkts av Idébild. Bilderna är uppför-
storade vykort och är motiv från ”gamla” Hallstahammar. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 124 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m   Dnr 19/18 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 
 
Catarina Petterson (S) informerar från senaste mötet med STUTAB. 
 
Örjan Andersson (S) informerar från stämma med Intresseföreningen Berg-
slaget. 
 
Åsa Kfouri (MP) informerar från stämma med Luftvårdsförbundet. 
 
Peter Ristikartano (MP) informerar från senaste mötet med VAFABMILJÖ. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 125 
 
Ny organisation av kommunens samhällsplanering m m fr o m den 1 
januari 2019 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnders 
verksamhet     Dnr 165/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017 § 105 att uppdra till kommunche-
fen att genomföra en översiktlig organisationsöversyn av samhällsplanerings-
verksamhet från planering till färdigställande av mark och tomter för försälj-
ning samt marknadsföring och etablering varmed målet är att med bibehållen 
rättssäkerhet tillskapa en effektiv organisation med snabba och effektiva pro-
cesser. Parallellt med ovannämnda organisationsöversyn har tekniska nämnden 
fattat beslut att göra en översyn av tekniska förvaltningens organisation för att 
underlätta förvaltningens interna arbete och samarbetet med planenheten som 
idag beslutsmässigt rapporterar till kommunstyrelsen. 
 
Kommunchefen redogör i skrivelse den 24 maj 2018 för förslag till ny organi-
sation av samhällsplaneringen. För att förstärka och förtydliga det politiska an-
svaret föreslås att planenheten flyttas organisatoriskt från tekniska förvalt-
ningen till kommunstyrelsens förvaltning vilket stämmer bättre överens med 
befintliga reglementen och delegationsbestämmelser. Där framgår tydligt att 
kommunstyrelsen är ansvarig för översiktlig planering och upprättande, och 
upphävande av områdesbestämmelser, planprogram, översiktsplaner, fördju-
pade översiktsplaner och detaljplaner i enlighet med plan- och bygglagen samt 
mark och bostadspolitik. Kommunstyrelsen är samtidigt ansvarig för IT- och 
övriga informationssystem samt för övrig kommunikation där bland annat 
kommunens GIS-verksamhet bör omfattas. Planenheten föreslås byta namn till 
”samhällsbyggnadsenheten” för att bättre spegla dess ansvarsområde och med-
arbetarnas funktioner. 
 
Enheten föreslås vara organisatoriskt inplacerad under kommunstyrelsen, direkt 
under kommunchefen, och ska innehålla följande tjänster: planchef, 3 st plan-
arkitekter, GIS-ingenjör, GIS-ingenjör/utvecklare, karttekniker och energiråd-
givare. Alla tjänster finns sedan tidigare. Behov finns även för nya tjänster av 
exploateringsingenjör och trafikplanerare.  
 
Under 2018 behöver en översiktlig genomgång av ekonomistyrningen ske för 
att få en bild av vad som kan förbättras i den ekonomiska styrningen och upp-
följningen av både drift och investeringsbudget. Arbetet är inte slutfört utan 
kommunen behöver under 2018 ta ställning till förändringar av budgetansvar 
och därmed uppföljningar och säkerställande av leveranser både internt och 
externt. 
 
De föreslagna förändringarna kräver vissa justeringar av befintliga reglementen 
för kommunstyrelsen och tekniska nämnden. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 125 
 
En riskanalys och information enligt MBL § 19 har genomförts med berörda 
fackliga organisationer varvid det finns en plan för upptagna risker. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 93. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 7. 
 
MBL-förhandling enligt 11 § MBL har ägt rum med berörda fackliga organi-
sationer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, i enlighet med vad som framgår av kommunchefens skrivelse den 24 maj 
2018, fr om 1 januari 2019 överföra planenheten från tekniska förvaltningen till 
kommunstyrelsens förvaltning varvid enheten benämns samhällsbyggnads-
enheten, enligt en till ärendet hörande organisationsschema, samt  
 
att överföra personal från tekniska förvaltningen till kommunstyrelseförvalt-
ningen, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
att, i enlighet med vad som framgår av kommunchefens skrivelse den 24 maj 
2018, i budget 2019 (fr o m 1 januari 2019) överföra ekonomiska resurser från 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga,  
 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att under hösten 2018: 

• arbeta fram en ekonomisk modell hur nuvarande drift, investerings- och 
exploateringsbudget kan användas på ett tydligare sätt, för att tillskapa 
ytterligare resurser till den nya samhällsbyggnadsenheten  

• utarbeta en tydlig arbetsprocess varvid det ska framgå hur den nya sam-
hällsbyggnadsenheten kan avropa både internt och extern kompetens för 
det arbete som krävs i form av utredningar och andra underlag 

• se över samhällsbyggnadsenhetens placering i kommunhuset, samt  
 
att uppdra till kommunchefen att tillse att en uppfölning och utvärdering 
genomförs av den nya organisationen efter två år. 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden 
 Kommunstyrelsen 
 Kommunchefen 
 Redovisningscontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 126 
 
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-
tidsnämnden fr o m den 21 juni 2018    Dnr 162/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 maj 2018 § 49 att kommunfullmäk-
tige beslutar om avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen fr o m den 21 juni 2018. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 maj 2018 bl a att i Regional 
Kulturplan 2015-2018 finns skrivet: ”Utveckla samverkan mellan kommuner-
nas folkbibliotek i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till 
bibliotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera 
medborgare på lika villkor.” För att skapa lika villkor för användarna och göra 
det enkelt för dem att utnyttja folkbibliotekens gemensamma medier har ett för-
slag om gemensam ersättningsmodell tagits fram. Att ha gemensamt beslutade 
ersättningar som blir lika för alla användarna gör att användarna kan låna och 
lämna på vilket folkbibliotek som helst i länet, under samma premisser. Att 
göra detta enkelt och lättfattligt underlättar också för biblioteken i kontakten 
med användarna. Att låna är gratis och att reservera föreslås också bli gratis. 
Det är när användaren återlämnar för sent eller tappar bort eller skadar medier 
som det uppstår kostnader. Genom den gemensamma upphandlingen av biblio-
teksdatasystem finns numera flera stödfunktioner att tillgå för alla kommuner. 
Dessa gör att användare enklare kan undvika förseningar och kostnader: 
 
Med anledning av ovanstående gemensamma taxor för folkbiblioteken i länet 
har samtliga taxor som finns för kultur- och fritidsnämndens olika verksam-
heter sätts över. För att få bättre överblick har taxorna för biblioteksverksam-
heten, kulturhuset och allmänkulturverksamheten slagits ihop till en gemensam 
taxa. De ändringar som föreslås i befintliga taxor är de som rör de gemen-
samma nya taxorna för folkbiblioteken i Västmanland. Kulturskolan, Vallmo-
badet och Skantzö bad- och campings taxor berörs ej. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 94. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 24 oktober 2016 § 156 och den 28 
november 2016 § 179 fastställa avgifter för kulturhuset samt övriga verksam-
heter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet fr o m den 21 juni 2018 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 127 
 
Redovisning av Hallsta Ridklubbs ekonomi t o m mars 2018 – kommun-
styrelsens uppsiktsplikt    Dnr 166/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 23 maj 2018 § 48 att överlämna redo-
visning av Hallsta Ridklubbs ekonomi t o m mars 2018 till kommunstyrelsen. 
 
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 för år 
2018.  
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 9 maj för 2018 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 94. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
Hallsta Ridklubb till nästa kvartalsredovisning också ska inkomma med redo-
visning för hur de vid årets slut ska ha en ekonomi i balans, samt att ridklubben 
under året tar fram långsiktig underhållsplan för fastigheten och hur man avser 
att finansiera underhållet.  
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 15 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag, dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkanden. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 127 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen av Hallsta Ridklubbs ekonomi t o m mars 2018 som en 
anmälan,  
 
att uttala att kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2016 § 130 gäller 
avseende avskrivningstidens längd (15-20 år) på lånen, 
 
att hemställa hos kultur- och fritidsnämnden att tillse, dels att nästa kvartalsre-
dovisning ska innehålla en redovisning från Hallsta Ridklubb hur de vid årets 
slut ska ha en ekonomi i balans, dels att Hallsta Ridklubb under året tar fram 
långsiktig underhållsplan för fastigheten och hur man avser att finansiera 
underhållet.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 128 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och fritids-
hem fr o m den 1 augusti 2018    Dnr 168/18 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 22 maj 2018 § 41 att kommunfull-
mäktige beslutar om att anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för för-
skoleverksamhet och fritidshem. och att barn- och utbildningsnämnden att be-
sluta om redaktionella  
 
Nu gällande tillämpningsföreskrifter är antaget av kommunfullmäktige den 26 
oktober 2017 § 110. Den 12 december 2017 § 88 beslutade barn- och utbild-
ningsnämnden att justera maxtaxan från och med den 1 januari 2018. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat om tillämpningsföreskrifterna 
och i det nya förslaget har man bland annat tagit bort avgiftsfrihet för barn som 
är placerade i förskolan enbart med stöd av Skollagen 8 kap 7 och 9 §§. Som 
tillägg i det nya förslag finns bland annat ”Barn med funktionsnedsättning som 
fyllt 13 år får ha fritidshem efter ordinarie skoltid och lov utan avgift enligt 
lagen om särskilt stöd”, samt att en avgift på 50 kronor per bokad dag för barn 
som inte är inskrivna i fritidshem men har behov av tillfällig placering vid lov. 
Är behovet mer än 5 dagar per månad tas en månadsavgift ut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 96. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 26 oktober 2017 § 110 och med verkan 
från och med 1 augusti 2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för 
förskoleverksamhet och fritidshem,  
 
att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden dels att besluta om sådana 
redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag, dels att justera 
taxan årligen utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordning 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 129 
 
Reglemente för socialnämnden fr o m 1 juli 2018   Dnr 164/18 
 
Socialnämnden föreslår den 24 maj 2018 § 53 att kommunfullmäktige beslutar 
om att anta nytt reglemente för socialnämnden. 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 
§ 77. 
 
Med anledning av att fler individärenden måste beslutas av socialnämnden, då 
de inte går att delegera till arbetsutskottet, har ett förslag på nytt reglemente 
tagits fram där närvarorätten för ersättare på nämnden begränsas vid individ-
ärenden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 97. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 77 och med verkan fr o m 
den 1 juli 2018 anta nytt reglemente för socialnämnden enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 130 
 
Deltagande i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd fr o m den 1 
januari 2019, förslag till reglemente, samt finansiering härför   Dnr 119/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 § 107 att ansöka om medlem-
skap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör. Den 
5 oktober 2016 fick Hallstahammar svar från Köping om att det inte var möjligt 
att ingå i en gemensam nämnd förrän efter årsskiftet 2018/2019.  
 
Den 26 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Köping att godkänna 
Hallstahammars kommuns ansökan om medlemskap i den gemensamma över-
förmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör. Parallellt med detta har 
även Surahammars kommun gjort en förfrågan om inträde i den gemensamma 
nämnden. Från och med årsskiftet 2018/2019 kommer den gemensamma nämn-
den i Köping därmed bestå av fem kommuner. 
 
Köpings kommun har skickat över ett budgetförslag på det ekonomiska upp-
lägget samt kostnader per kommun i den gemensamma nämnden samt ett för-
slag på reglemente. 
 
Överförmyndarnämnden föreslår den 9 maj 2018 § 64 att kommunfullmäktige 
ska besluta att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun träder in i 
den gemensamma överförmyndarnämnden i Köpings kommun från och med 
den 1 januari 2019. Vidare föreslås att förslag till dels budget för 2019 (2020-
2021), dels reglemente godkänns. 
 
Eventuell övertalighet gällande personal som kan komma att uppstå hanteras av 
socialförvaltningen till vilken medarbetarnas anställningar hör. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 98. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun skall ingå i Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019,  
 
att godkänna förslag till budget för 2019 (2020-2021), samt 
 
att godkänna förslag reglemente för Västra Mäldalens överförmyndarnämnd 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-04 13 () 
 

  
 
 
KS § 131 
 
Felparkeringsavgift i Hallstahammars kommun fr o m den 1 juli 2018     
Dnr 74/18 
 
Tekniska nämnden beslutade den 15 maj 2018 § 58 att föreslå kommunfull-
mäktige att besluta om avgifter för felparkering inom Hallstahammars 
kommun.  
 
Nu gällande avgifter för felparkering beslutades av kommunfullmäktige den 25 
maj 2009 § 91.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2018 bl a att den 1 mars 
2017 trädde en ny förordning i kraft (2016:897) som innebär att en kommun 
kan fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kronor. Trenden att 
parkera efter de kommunala gatorna i Hallstahammar har ökat. Detta innebär ett 
växande problem med felparkerade fordon i kommunen. Felparkerade fordon 
inverkar menligt på framkomlighet, tillgänglighet samt trafiksäkerhet, och åt-
gärder måste vidtas för att komma till rätta med problemet.  
 
Hallstahammars kommun har idag en felparkeringsavgift om 500 kronor oav-
sett typ av felparkeringsförseelse. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att nya felparkeringsavgifter fastställs enligt 
följande: 
 
1 200 kronor för: 

- parkera utan tillstånd på plats för rörelsehindrade  
 
800 kronor för förseelser att parkera: 

- eller där stopp-/stannandeförbud gäller 
- på övergångsställe samt inom 10 meter före övergångsställe 
- på gång-/GC-bana 
- på busshållplats och kollektivkörfält 

 
500 kronor om du parkerar: 

- där det är parkeringsförbud 
- framför in- eller utfart 
- vägkorsning 
- mot färdriktningen 
- längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats 
- dubbelparkering 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 99. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 131 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 maj 2009 § 91 och fr o m den 1 juli 
2018 fastställa avgifter för felparkering inom Hallstahammars kommun enligt 
följande: 
 

• 1 200 kronor för: 
- Parkering utan tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrad 
 
• 800 kronor för:  

- Parkering där stopp-/stannadeförbud gäller 
− Parkering på övergångsställe samt inom 10 meter före övergångsställe 
- Parkering på gång- och eller/cykelbana 
- Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält 
 
• 500 kronor för: 

- Parkering där det är parkeringsförbud 
- Parkering framför in- eller utfart 
- Parkering i vägkorsning samt inom 10 meter före och efter vägkorsning 
- Parkering mot färdriktning 
- Parkering längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats 
- Dubbelparkering, d v s när fordon upptar mer än en parkeringsplats 

 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-06-04 15 () 
 

  
 
 
KS § 132 
 
Reviderad vattenplan för yt- och grundvatten för Västerås stad – för 
yttrande    Dnr 123/18 
 
Västerås Stad har översänt en reviderad vattenplan för yt- och grundvatten för 
Västerås Stad på remiss till Hallstahammars kommun.  
 
Idag är Västerås sjöar och vattendrag påverkade av övergödning, miljögifter 
och fysiska förändringar. När det gäller grundvattnet ser situationen bra ut i de 
delar av grundvattenförekomsterna som ligger inom kommunens gränser. 
Västerås ska vara en attraktiv stad som människor trivs att bo och vistas i. Nu 
och i framtiden ska det finnas förutsättningar för att producera ett bra dricks-
vatten och på ett hållbart sätt använda de vattenresurser som finns i kommunen. 
Västerås stads vattenplan antogs av komunfullmäktige 2012 och har sedan dess 
fungerat som ett verktyg för att systematiskt arbeta med att förbättra vattenkva-
liteten i Västerås grundvatten, sjöar och vattendrag. Vattenplanen har nu 
reviderats, för att spegla vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram och fånga 
upp aktuella vattenfrågor. Revideringen har också möjliggjort för nya och om-
arbetade åtgärder att rymmas i stadens vattenarbete. Den reviderade vattenpla-
nen består av två delar; en handlingsplan för yt- och grundvatten med mål och 
åtgärder för perioden 2018-2021, med utblick mot 2027 samt en bakgrundsdel 
som beskriver förutsättningarna och problemen för Västerås yt- och grund-
vatten. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 15 maj 2018 § 51 att uttala att man inte har 
något att erinra mot Reviderad vattenplan för yt- och grundvatten för Västerås 
Stad. Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 maj 2018 § 45 att uttala att 
man inte har något att erinra mot Reviderad vattenplan för yt- och grundvatten 
för Västerås Stad och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 100. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Västerås stads reviderade vatten-
plan.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Västerås Stad 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 133 
 
Förslag till statliga havsplaner för Sverige – för yttrande    Dnr 42/18 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för 
Sverige. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de 
planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet. Näringsidkare kan också få väg-
ledning av planerna. Förslag till havsplaner har tagits fram av Havs- och vat-
tenmyndigheten efter samverkan med andra myndigheter och efter dialog med 
branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner och grannländer. 
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och 
en för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa an-
vändningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och 
miljömål. En havsplan är en strategisk plan med stora drag och få detaljer. 
 
Havs- och vattenmyndigheten vill gärna ha svar på tre frågor: 

- Hur ser ni på planens ställningstagande om användning i olika om-
råden? 

- Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplanering, be-
höver miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna 
fånga upp? 

- Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag bör ligga 
till grund för havsplanerna? 

 
Samrådet pågår mellan den 15 februari till den 15 augusti 2018. 
 
Tekniska nämnden har den 15 maj 2018 § 52 beslutat uttala att man inte har 
något att erinra mot förslaget och bygg- och miljönämnden har den 23 maj § 44 
beslutat att man avstår från att yttra sig över förslag till statliga havsplaner för 
Sverige.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 101. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till statliga havsplaner för 
Sverige.  
 
 
__________ 
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 134 
 
Detaljplan för Kv. Hackspetten, Dp 220 – för antagande    Dnr 65/17 
 
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till ny detaljplan för Kv Hackspetten. 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för ny småhusbebyggelse 
med tillhörande gatustruktur. Med det är tanken att nya cykelanslutningar ska 
anknyta området till det befintliga cykelnätet, däribland cykelvägen upp till 
Orrvägen för att fortsatt möjliggöra goda förbindelser till och från området. 
 
Planförslaget omfattar delar av fastigheterna Tuna 1:92, Tuna 1:21 och Hallsta-
hammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd som parkmark.  
 
Planförslaget innebär bland annat att: 
 

• 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer 
• En ny gata in till planområdet skapas 
• Cykelanslutningar till området förbättras 
• Stora delar av skogsområdet i väster bevaras 

 
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. I samrådet hade två pri-
vatpersoner åsikter om detaljplanen som inte har tillgodosetts och i gransk-
ningsskedet tillkom ytterligare en privatperson.  
 
Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardför-
farande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 102. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, 
 
att anta detaljplan för Kv. Hackspetten, Dp. 220, samt 
 
att detaljplan för Kv. Hackspetten, Dp. 220, bedöms vara förenlig med kraven 
på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljö-
balken. 
 
__________ 
Exp till: Planavdelningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 135 
 
Klimatanpassningsplan  2018-2025 – för antagande    Dnr 239/16 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 maj 2018 bland annat att 
Förenade nationernas klimatpanel, IPCC, har det senaste decenniet fastställt en 
konsensus om att människan har en negativ påverkan på klimatet genom an-
vändning av fossil energi och utsläpp av fossila växthusgaser. Klimatföränd-
ringarna påverkar i sin tur människan genom kraftigare väder såsom skyfall och 
värmeböljor. Sverige fick en ny klimatlag 2018 med kraftiga mål om nollut-
släpp av växthusgaser till 2045. Hallstahammars kommun har tagit fram en kli-
matanpassningsplan för att arbeta mer strukturerat med klimatanpassningsåt-
gärder. 
 
Kommunstyrelsen har under 2016 satt som mål att en klimatplan och ett miljö-
program ska antas som led i arbetet för att miljöcertifiera kommunen enligt ISO 
14001 eller motsvarande standard till år 2018. 
 
Klimatanpassningsplanen bidrar till att nå en del av målen inom Agenda 2030 
och innehåller både förstudie och handlingsplan. Planen behandlar både den 
geografiska avgränsningen och kommunala verksamheter. I förstudien har en 
matris tagits fram och ger en prioritering över vilka åtgärder som är viktigast att 
börja med. Åtgärder riktas främst till kommunala verksameter. Planen kommer 
att fokusera på värme- och vattenfrågan. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att alla förvaltningar ansvarar för att ta fram er-
forderligt underlag för fortsatt arbete och kommunstyrelsen ansvarar för arbetet 
som är strategiskt och tekniska förvaltningen ansvarar för genomförande av 
tekniska åtgärder. En arbetsgrupp, liknande den under framtagandet, behöver 
sättas samman och detta görs i samband med Agenda 2030. Arbetsgruppen be-
höver arbeta för att behövliga åtgärder genomförs och att klimatfrågan genom-
syrar alla verksamheter. 
 
Merparten av åtgärderna i planen är av utredningskaraktär, men dessa kan 
komma peka på stora investeringar som behöver genomföras. Exempel på åt-
gärder är kylning av lokaler för att bevara ett skäligt inomhusklimat vid värme-
böljor. Tekniska förvaltningen sköter installationen och hyresgästen får därmed 
ökad hyra, vilket behöver tas höjd för i budgetering. 
 
Klimatanpassningsplanen har varit ute på samråd mellan den 16 mars 2018 och 
den 2 maj 2018 hos samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden.  
 
Alla nämnder förutom kultur- och fritidsnämnden har haft synpunkter på 
planen som redovisas i en samrådsredogörelse.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 135 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 103. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta klimatanpassningsplan för Hallstahammars kommun 2018-2025. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 136 
 
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017 – ansvarsfrihet för 
styrelsen    Dnr 141/18 
 
Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 
inträder Rolf Hahre (S). 
 
VafabMiljö kommunalförbund har den 11 maj 2018 inkommit med årsredovis-
ning för 2017. 
 
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 berättelse den 23 april 2018 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 104. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Peter Ristikartano (MP). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 137 
 
Resultatprognos per april 2018 för kommunstyrelsen    Dnr 155/18 
 
Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram resultatprognos för april 2018. 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Styrelsens uppdrag 
är främst styrning, ledning och samordning av kommunens ekonomi och verk-
samheter. Arbetet med att utveckla styr- och ledningssystemet utförs kontinuer-
ligt. Under 2015 har kommunfullmäktige arbetat fram och antagit en ny vision 
2025. 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. 
 
I delårsrapporten kan det utläsas att resultatet för årets fyra första månader. Till 
budget 2018 tillfördes kommunstyrelsen förutom lönekompensation på 720 tkr. 
400 tkr till kollektivtrafiken, 500 tkr till utvecklingsmedel och utökad ram, 250 
tkr projektmedel till kommunstyrelsens förfogande, 500 tkr till socialt företag 
och 1 000 tkr till nytt ärendehanteringssystem inklusive e-arkiv. Totalt slutade 
kommunstyrelsen budgetram på 75 388 tkr. Helårsprognosen pekar på ett över-
drag på 815 tkr. Orsakerna är samma delar som gav ett negativt resultat 2017. 
Det handlar främst om kollektivtrafiken och IT kostnader.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 105. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per april 2018. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomi- och finanschefen 
 Redovisningscontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 138 
 
Resultatprognos per april 2018 för Hallstahammars kommun    Dnr 146/18 
 
Rapport ett med årsprognos visar exklusive placeringar i värdepappersportföl-
jen ett underskott i förhållande till budgeterat resultat med -15 825 tkr. Inför 
budgetåret 2018 så räknades möjligheten med ny redovisningslag in som inklu-
derade fullfondering av hela pensionsskulden som funnits som en ansvarsför-
bindelse inom linjen. Det visades sig att den nya lagen inte innebar en fullfon-
dering och det finns inte något klart förslag om det kan införas något till 2019 
från ursprungsförslaget. Den senaste indikationen är att det ska tillsättas en ny 
utredning som ska se över frågan. Om vi ändå i marginalen utanför årsprogno-
sen räknar med dels en överskottsutdelning från Kommuninvest på 2 867 tkr 
som intäktfördes efter rapportperioden och därtill lägger den portföljprognos 
som upprättats separat så tillför den på årsbasis 11 000 tkr. Det ger en avvikelse 
från årsbudget med -1 958 tkr. Det ytterligare som kan bidra till att nå det över-
gripande resultatmålet är att förbättra nämndernas samlade årsprognos vilket 
uppgår till -2 840 tkr för driftsnettot. Inför delårsrapporten per den sista augusti 
kommer möjligheten att förankra en hanterbar lösning med avsaknaden av full-
fondering för dels år 2018 såväl som år 2019 att undersökas. Om vi kan få 
acceptans för avsättning i en balansfond eller via annan lösning använda port-
följen till viss del i budgeten så behöver vi veta att revisionen går med på vår 
hantering av redovisningen.  
 
Budgeten för investeringarna uppgår inklusive tilläggsbudget till 174 174 tkr 
och för perioden är det redovisat 21 277 tkr. Årsprognosen är 113 404 tkr vilket 
ger en avvikelse på 60 770 tkr. Den här stora investeringsvolymen är något som 
behöver begränsas och omfördelas på längre sikt i mer hanterbara planer för 
kommande budgetarbete då avvikelser tar ett alltför stort budgetutrymme och 
skapar ekonomiska begränsningar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 106. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa resultatprognos ett för år 2018, samt 
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner 
för att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre 
sikt få bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 139 
 
Värdepappersrapport per april 2018 jämte årsprognos samt koppling mot 
pensionskostnader    Dnr 157/18 
 
Av rapporten framgår att Hallstahammars kommuns tillgångsportfölj för att 
klara pensionsåtagandet för pensioner intjänade före 1998 har varit i bruk sedan 
2002, då de första avsättningarna gjordes efter ett beslut i kommunfullmäktige. 
Syftet med tillgången är och har hela tiden varit att pensionsrätten före 1998 
inte skulle ianspråkta mer skatteutrymme än vad som beräknas åtgå just då och 
inga utökade anslag skulle behöva tillföras.  
 
Utöver den gamla pensionen tillkommer sedan nyintjänad pensionsrätt som 
täcks via po-pålägget och betalas ut till respektive medarbetares valda konto 
varje år i mars månad. Ingen ny skuld byggs därför för den nyintjänade tjänste-
pensionen. Den tredje delen i pensionssystemet är den s k förmånsbestämda 
pensionen (FÅP) som kommunen valt att försäkra, men varje år tillkommer en 
kompletteringspremie som tenderar att växa. Ytterligare en faktor som påverkar 
FÅP är att den enligt KAP-KL är en förmån och inte som i AKAP-KL en av-
sättning vilket innebär att det är ytterst svårt att pricka FÅP-beloppet. 
 
Vid utgången av år 2017 täcks hela den gamla pensionsskulden av värdepapper 
och den s k konsolideringsgraden uppgick till 110 %, d v s värdepappersinne-
havet värderades till 10 procentenheter högre än värderingen av pensionsskul-
den. För åren framöver beräknas pensionskulden minska med cirka 7 Mkr per 
år. Den ökar p g a, ränte- och basbeloppsuppräkning och minskar med utbetal-
ningar. Översiktig ökning 8 Mkr och minskning 15 Mkr. Prognosen för helår 
2018 indikerarar en konsolideringsgrad om 120 %, dvs tillgångssidan över-
stiger skuldsidan med 20 procentenheter. 
 
Tillväxten i värdepappersportföljen är fortsatt god och prognosen per sista 
december pekar mot ett gott resultat. Totalt värde av kommunens värdepapper 
per 30 april uppgår till 462,7 Mkr, 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 107. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera rapporten som en anmälan. 
 
 
_________ 
Exp till: Ekonomi- och finanschef 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 140 
 
Utbyggnad av bredband till landsbygden – finansiering härför   Dnr153/18 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse bland annat att Hallstahammars 
kommuns satsningar inom bredbandsutbyggnaden tillsammans med våran 
kommunikationsoperatör, Fibra har nu pågått ett antal år, en storsatsning har 
skett inom tätorterna Herrskogen, Kolbäck och Hallstahammar. Utöver detta 
har bredband dragitas fram till Säby, Borgåsund Sörstafors/Lyckhem och 
Strömsholmsområdet med flera så kallade mer glest befolkade områden. I 
tätorterna Kolbäck och Hallstahammar pågår för närvarande en stor satsning 
där kommunfullmäktige gett extra investeringsanslag. Projektet löper över 
minst två år och till sommaren 2018 skall fiber/tomrör (förberedda kanaler för 
framtida fiber) finnas till flertalet hus i tätorterna Kolbäck och Hallstahammar. 
I skrivande stund har kommunen vi fått in 1 484 avtal om fiberanslutning. Pro-
jektet har varit framgångsrikt. Som exempel planeras det för tomrör till sam-
manlagt nästan 1 900 villor/bostäder i kampanjen. Just nu har vi en anslut-
ningsgrad som närmar sig 80 %. Målsättningen var att vi skulle nå 67 % i kam-
panjen. Per den 16 februari 2018 finns det 1 747 direktanslutna villor och 850 
anslutningar via privata fastighetsägare och bostadsrätter. Hallstahem har alla 
sina lägenheter anslutna vilket motsvarar 2 500 st. Av dessa är 1 355 uttag akti-
verade motsvarande 54 %. Hallstahem har också anslutit ett antal så kallade 
telemetritjänster som exempelvis övervakning och styrning av undercentraler. 
Antalet företag ökar i långsam takt bland övriga anslutna, för villor, bostads-
rätter m m är aktiveringsgraden näst intill 100 % och totalt sett nyttjar 63 % av 
alla anslutna någon tjänst i stadsnätet. Stadsnätet kommer att fortsätta byggas ut 
bl a med hjälp av statliga medel via länsstyrelsen. Investeringsanslag om 6 
miljoner kronor finns årligen. Utöver detta tillkommer sedan anslutningsintäk-
ter från nya kunder som återinvesteras i stadsnätets utbyggnad. 
 
Den s k tätortssatsningen som tack vare extra anslag från kommunfullmäktige 
möjliggjorde en snabb utbyggnad måste anses som mycket framgångsrik. Det 
är nu dags att fortsätta arbetet med att fibersätta landsbyggden. Om extra anslag 
på liknade sätt som för tätortssatsningen ges för landsbyggden kan arbetet 
komma igång snabbare och bli färdigt tidigare. Det är av yttersta vikt att fiber 
även finns att tillgå på rimliga villkor även för våra kommuninvånare som bor 
utanför tätorterna. Kommunens kommunikationsoperatör, Fibra (som vi är 
delägare i) har på kommunens uppdrag och i samverkan med kommunen utrett 
och tagit fram översiktliga kostnadskalkyler över tre olika utbyggnadsförslag. 
Utifrån principen att nätet skall finansieras med anslutningsavgifter och upp-
låtelseavgifter, d v s utan skattemedel kan några olika alternativ visas. I grun-
den har vi tittat på områden som f n saknar alternativa utförare (IP Only Stads-
nätsbolaget med flera har genomfört säljkampanjer inom delar av vår kom-
mun), vi tycker det dock är viktigt att vi har beredskap att även fibersätta dessa 
områden om de privata utförarna väljer att avstå.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 140 
 
I grunden är fibernätet, precis som elnätet, fjärrvärmenätet samt va-nätet sam-
hällsviktiga funktioner som behöver säkerställas av samhället om inte mark-
naden kan få tillräcklig bärkraft i projekten. Kommunens krav hittills är att 
fibernätet skall byggas ut utan skattemedel men att tiden för återbetalningen 
kan sträckas ut över nätets ekonomiska livslängd. För att snabba på takten kan 
kommunfullmäktige ge särskilt lån för satsningen, men självklart skall lånet 
återbetalas. För den s k tätortssatsningen beräknas återbetalningstiden (anslut-
ningsavgift och upplåtelseavgift) till mellan 8 och 10 år, just nu indikeras en 
kortare återbetalningstid för tätortssatsningen tack vare framförallt en högre 
anslutningsgrad men också väl genomförda projekt. Dock är det ännu för tidigt 
att slutredovisa tätortssatsningen, den torde pågå åtminstone hela sommaren. 
 
Förslag till tre olika alternativ för utbyggnad av bredband för landsbyggden: 
 

• Alternativ XL – Kostnaden är 86 Mkr för 665 anslutningar med en 
blandning av anslutningskostnader. 

• Alternativ M – Kostnaden är 43 Mkr för 297 anslutningar där en del av 
anslutningarna är relativt dyra. 

• Alternativ S – Kostnaden är 46 Mkr för 347 anslutningar 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 108. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att via extra investeringsanslag om 42 Mkr finansiera en satsning av bredband 
till landsbygden där alternativ S (Smart) genomförs som ger 347 nya anslut-
ningar, 
 
att via det ordinarie investeringsanslaget för bredband (6 Mkr per år) skapa be-
redskap för ytterligare anslutningar för att höja andelen hushåll som erbjuds 
bredbandsanslutning, 
 
att kalkylräntan för den första tioårsperioden sätts till 0 procent för att under 
den återstående tiden sättas till tre procent, viket över hela perioden ger minst 
två procent kalkylränta vilket är i paritet med övriga investeringskalkyler, samt 
 
att satsningen får finansieras med upplåning om maximalt 39 Mkr. 
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KS § 141 
 
Medborgarlöften för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och Hallsta-
hammars kommun – godkännande av samarbetsavtal 2018    Dnr 34/18 
 
Kommunstyrelsen beslutad den 15 maj 2017 § 88 att godkänna samarbetsavtal 
för 2017 mellan Hallstahammars kommun och polismyndigheten gällande med-
borgarlöften. Inför årskriftet 2017/2018 kan konstateras att alla åtgärder i med-
borgarlöftena inte är utförda, helt eller delvis. 
 
Förslag till nytt medborgalöfte håller på att arbetas fram för 2018.  
 
Då medborgarlöften är en samarbetsfråga mellan polisen och kommunen be-
höver båda parter godkänna uppgörelsen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 28 maj 2018 § 109 att överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att godkänna 
samarbetsavtal gällande medborgarlöften för 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att godkänna samarbetsavtal gällande medborgar-
löften för 2018. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Arbetsutskottet 
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KS § 142 
 
Anhållan hos Kollektivtrafikmyndigheten om förlängning av nuvarande 
avtal och därmed fortsätter att köra och samordna den inomkommunala 
trafiken i ytterligare två år 2019 -2020       Dnr 156/18 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 22 maj 2018 att Hallstahammars kommun 
stod hösten 2016 inför en ny upphandling av såväl den allmänna som den sär-
skilda kollektivtrafiken med start hösten 2016. Enligt ett avtal om kollektivtra-
fik som är tecknat att gälla fr o m 1 januari 2012, framgår att Kollektivtrafik-
myndigheten (KTM) tillhandahåller förutom stomnätstrafik även inom kommu-
nal stadstrafik lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik. Den särskilda trafi-
ken kan kommunen välja att upphandla själva alternativt beställa även den från 
KTM. Det är dock kommunen som beställer och betalar all inomkommunal 
kollektivtrafik. Nuvarande trafikupplägg bygger på långtgående samordning av 
trafiken i ett sammanhållet koncept där de olika trafikslagen integreras i ett för 
resenärerna och kommunen som betalare uppskattat och effektivt koncept.  
 
Ambitionen var att även fortsättningsvis samordna olika trafikslag samt så långt 
möjligt linjelägga och tidtabellägga så mycket av trafiken som det gick. Idag 
finns en gemensam trafikbudget för hela kommunen som bygger på den trafik-
volym som för närvarande bedrivs. Under planeringen inför en ny upphandling 
hösten 2016, framkommer att det kunde finnas fördelar om hela upphandlingen 
hanteras i ett koncept på samma sätt som tidigare.  
 
I överläggningar med KTM inför tecknande av ovanstående avtal framkommer 
att myndigheten har svårt att erbjuda samma eller liknande trafikupplägg som 
Hallstahammar idag har och som bygger på samordning av trafiken i ett sam-
manhållet koncept där de olika trafikslagen integreras. KTM och Hallstaham-
mars kommun var därför överens om att Hallstahammar och Surahammar fort-
satte att upphandla och samordna all den inomkommunala kollektivrafiken. 
 
Kommunfullmäktige i Hallstahammar hade beslutat den 30 mars 2015 § 36 att 
överlämna ansvaret för all inomkommunal trafik till KTM fr o m 1 januari 2016 
med trafikstart sommaren 2016. På grund av den uppkomna situationen tog 
kommunfullmäktige ett nytt beslut den 22 februari § 9, att upphäva sitt beslut 
samt att uppdra till kommunstyrelsen att upphandla, samordna all inomkom-
munal trafik. 
 
Hallstahammar och Surahammar lämnade in en gemensam anhållan till KTM 
om att få upphandla, samordna den trafiken i egen regi. Efter beslut från KTM 
genomförde Hallstahammar och Surahammar en gemensam upphandling som 
gäller 2016-2019 med option till förlängning under två år, 2019-2020. 
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Forts KS § 142 
 
Ambitionen från båda kommunerna Hallstahammar och Surahammar har varit 
att då nuvarande avtal går ut 2019 skulle Kollektivtrafikmyndigheten ta över 
och köra den inomkommunala trafiken. 
 
Efter överläggningar med företrädare för Kollektivtrafikmyndighet framkom-
mer att det finns fördelar med att kommunerna använder sig av optionen att 
förlänga nuvarande avtal under två år. 
 
Anhållan avser inte trafiken på linjerna 111A, 515, 511. Färdtjänstresor och 
sjukresor ingår heller inte i denna begäran utan har upphandlats i särskild ord-
ning av myndigheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 110. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillsammans med Surahammars kommun anhålla formellt hos Kollektivtra-
fikmyndigheten i Västmanlands län, enligt bestämmelserna i Lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik, 3 kap 2§, att myndigheten överlämnar till kommunerna att 
förlänga nuvarande avtal under två år 2019-2020, samt  
 
att kommunerna samordnar tjänster och kollektivtrafik som bedrivs inom 
respektive kommuners område, exklusive trafik längs eventuella utgående linjer 
som sträcker sig in i angränsande kommuner.  
 
_________ 
Exp till: Kollektivtrafikmyndigheten 
 Surahammars kommun 
 Kommunchefen 
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KS § 143 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 15 juni 2018    Dnr 63/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2018 § 116 om ny delegationsordning 
för kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 88 att uppdra åt ordföranden att 
utse dataskyddsombud. I nu föreliggande förslag har punkt 2.16 tillkommit som 
ger dataskyddsombudet delegation att besluta om anmälan om personuppgifts-
incident enligt dataskyddslagstiftning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2018 § 111. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 14 maj 2018 §116 och fr o m den 15 juni 
2018 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 allmän 
del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 144 
 
Bidrag till ABF för genomförande av språk- och integrationspraktik i 
föreningslivet  för ensamkommande flyktingungdomar under sommaren 
2018      Dnr 172/18 
 
Ordföranden informerar att ABF väckt frågan om att genomföra ett projekt av 
språk och integrationspraktik i föreningslivet under sommaren för ensamkom-
mande flyktingungdomar som bor och är skrivna i Hallstahammars kommun. 
Ungdomarna ska ha en pågående process eller beviljats uppehållstillstånd. 
Syftet med projekt är att de ska få en meningsfull sysselsättning under somma-
ren, utveckla det svenska språket och stärka självkänslan.  
 
De som deltar i projektet kommer att ha en praktikplats i en förening i kommu-
nen och föreningen ska ha möjlighet att handleda ungdomarna dagtid. Ungdo-
marna erhåller en daglig stimulansersättning och en projektledare anställs av 
ABF under sommaren. ABF uppskattar kostnaden till max 300 000 kronor för 
litteratur, resor, administrativa kostnader, stimulansersättning och projektle-
dare. Ekonomiska medel tas från det statliga bidraget som är riktat mot flyk-
tingar och integrationsarbete. ABF ansvarar för den administrativa delen. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att besluta om 
genomförande av projektet och att kostnaden får uppgå till högst 300 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uppdra åt uppdra åt arbetsutskottet  att besluta om genomförande av språk- 
och integrationspraktik i föreningslivet för ensamkommande flyktingungdomar 
under sommaren 2018 och att kostnaden härför får uppgå till högst 300 000 
kronor. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Arbetsutskottet 
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KS § 145 
 
Bidrag till arrangemang av Kolbäcks Kolifej 2018 - Kolbäcks Kolifejföre-
ning    Dnr 169/18 
 
Kolbäcks Kolifejförening ansöker i skrivelse den 26 maj 2018 om bidrag för 
genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej den 1 september 
2018. Av skrivelsen framgår att kostnaderna för genomförandet av arrange-
manget uppgår till 28 000 kronor. 
 
Kommunen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag med 15 000 kronor för 
samma ändamål under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till mark-
nadsföring under arrangemanget. 
 
Arbetsutskottet har inte behandla ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att föreningen ska beviljas 15 000 kronor under 
förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under 
arrangemanget. 
  
Kommunstyrelsen föreslås beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring 
under arrangemanget, bevilja Kolbäcks Kolifejförening bidrag om 15 000 kro-
nor för genomförande av 2018 års arrangemang i Kolbäck och att medel härför 
ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kolbäcks Kolifej 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningscontroller 
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KS § 146 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-06-04 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-06-04 

 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-05-28 
 
-  personalutskottets protokoll 2018-05-28 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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