
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-02-06 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, ordf (S) 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Örjan Andersson (S)   
 Thure Andersen (S)   
 Lennart Ahlström (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Reijo Tarkka (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Tommy Emterby (KD)   
 Åsa Kfouri (MP)   
   
   
   
 Ersättarna: Peter Ristikartano (MP) §§ 3-25, Pia Håkansson (S), Annica 

Lindholm (V) och David Lindberg (L) §§ 1-2, Jenny Landernäs (M) §§ 3-25, 
samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, 
övriga deltagare se § 2 

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

 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 9 februari 2017 klockan 13.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 25 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) 
  

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

   Örjan Andersson (S)     Tommy Emterby (KD) 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justerin-gen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 1 - 25 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-06 
  
Anslaget uppsättes 2017-02-09 Anslaget nedtages 2017-03-03 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 1 
 
Redovisning av Vi i Hallsta    Dnr 150/16 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 § 110 att medge föreningen Vi i 
Hallsta en medfinansiering med motsvarande belopp som medlemmarna lägger 
in, dock högst 600 000 kronor per år i tre år, för den fortsatta utvecklingen av 
handeln inom Hallstahammars kommun samt att föreningen Vi i Hallsta ska 
lämna en årlig återrapport om hur man arbetar för att få en levande handel i 
hela kommunen. 
 
XX, Vi i Hallsta, redogör för Vi i Hallstas arbete för att få en levande handel i 
kommunen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 2 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 3, 18 – bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren 
§ 5 – skolchef Lena Millberg 
§ 7 – miljöstrateg Thomas Norrman 
§§ 8, 9 – teknisk chef Kjell Jacobsson 
§ 12 – planchef Jacob Lithammer 
§ 22 - HR-chef Helene Mårtén, bitr socialchef Jari Heikkinen 
§§ 10, 15. 19 – kommunchef Carin Becker-Åström 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00  – 14.00. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 3 
 
Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 40/17  
 
Bitr kommunchefen/ekonomichefen redogör för preliminär bosklutsrapport 
2016    Dnr 34/17 
 
Kommunchefen informera om: 
 

- Ny telefoni för Hallstahammars kommun 
- Brukslinjen finns från och med årsskifter med i nationella rese-

systemet Reserobot 
- Avsiktsförklaring avseende kommunens engagemang i 

nationaldagstävlingar och dess utveckling 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 4 
 
Information från region Västmanlands beredningar    Dnr 40/17 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen och regionala sam-
verkansgrupperna informerar från senaste möte. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 5 
 
Revisionsrapport ”Granskning av arbetet för att få eleverna i grundskolan 
att nå kunskapsmålen”     Dnr 209/16 
 
De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 
”Granskning av arbetet för att få eleverna i grundskolan att nå kunskapsmålen”, 
vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 19 
augusti 2016.  
 
Av följebrevet framgår att revisorerna har granskat arbetet med elevernas 
måluppfyllelse i grundskolan. Den övergripande revisionsfrågan har varit om 
barn- och utbildningsnämnden säkerställt att grundskolornas arbete med att få 
eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt. 
 
Efter genomförd granskning är den samlade revisionella bedömning att barn- 
och utbildningsnämnden delvis säkerställer att grundskolornas arbete med att få 
eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt. Slutsatserna baseras på 
följande iakttagelser och bedömningar: 
 

• I huvudsak finns fungerande rutiner för hur elevernas behov ska upp-
märksammas. Förvaltningen har en strategisk plan kallad "alla elever 
ska lyckas" vilken nämnden informerats om, men ej beslutat om. 

• Förvaltningens egen utredning visar att skolorna har behov av att 
vidareutveckla den löpande uppföljningen som görs gällande elevers 
måluppfyllelse. 

• Granskningen indikerar att-förmedlingen av elevdokumentation mellan 
f-5 skolorna till 6-9 skolorna behöver utvecklas. Och/eller att f-5 
skolorna behöver utveckla sitt stöd till elever med svårigheter att uppnå 
kunskapsmålen. Nämnden följer i huvudsak upp resultat avseende 
grundskolan. Däremot saknas en formell utredning/analys avseende de 
svaga skolresultaten. 

  
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 14 september 2016 
sammanställt ett förslag till yttrande över revisionsrapporten vari man bemöter 
revisorernas synpunkter. Barn- och utbildningsnämnden har den 27 september 
2016 § 66 beslutat att som sitt yttrande över revisionsrapporten överlämna för-
valtningens skrivelse den 14 september 2016 till revisorerna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 1. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 6 
 
Svar på motion av Tommy Emterby (KD) om införande av sociala insats-
grupper   Dnr 99/16 
 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 29 mars 2016: ”Ett samverkansar-
bete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Den tidi-
gare regeringen beslutade 2011 att uppdra åt rikspolisstyrelsen (RPS) att ini-
tiera pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli 
kriminella. Syftet med pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera 
samverkansformen sociala insatsgrupper. De mer långsiktiga målsättningarna 
med sociala insatsgrupper är att förhindra nyrekrytering till kriminell livsstil 
samt underlätta för personer att lämna ett kriminellt nätverk. 
 
Syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att på individnivå, möjliggöra 
att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer kan samordnas 
under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att socialtjänsten samarbetar 
med polisen och andra berörda myndigheter och att de tillsammans fokuserat 
och uthålligt använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten är även ansvarig 
för att andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges indivi-
duella behov.  
 
Målgruppen för sociala insatsgrupper är dels unga i riskzon att utveckla en kri-
minell livsstil och därmed riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och 
ännu värre riskerar att radikaliseras. Sociala insatsgrupper är till stor del ett nytt 
arbetssätt för både polis och socialtjänst. Arbetssättet skiljer sig därmed från 
traditionella arbetsformer för polisen och socialtjänsten gentemot målgruppen. 
För det första, samarbete på individnivå: att berörda aktörer, med hjälp av den 
unges samtycke, kan samverka och dela information med varandra i syfte att 
åstadkomma ett minskat kriminellt beteende. För det andra, att varje SIG del-
tagares insatser med hjälp av en detaljerad åtgärdsplan gemensamt koordineras 
av den sociala insatsgruppen.  
 
Enligt utredningen som gjordes efter pilotprojektet påvisas ett positivt resultat 
av ett strukturerat samarbete kring enskilda individer. Med anledning av detta 
vill Kristdemokraterna i Hallstahammar att man i Hallstahammars kommun 
börjar arbeta enligt metoden tillsammans med polis och andra aktörer i syfte att 
uppnå målen med sociala insatsgrupper. Med gemensamma krafter och indivi-
den i fokus kan vi göra stor skillnad för många. 
 
Med anledning av ovan vill Kristdemokraterna i Hallstahammars kommun 
Att det tas initiativ om inrättande av social insatsgrupp i Hallstahammars kom-
mun 
Att undersöka möjligheterna till samverkan med närliggande kommuners 
socialtjänst.” 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 6 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 30 november 2016 bland annat att: 
”Ett införande av just modellen Sociala insatsgrupper skulle kräva tillsatta 
resurser inom främst socialtjänsten för samordning och struktur kring modellen 
och arbetet. Det barn och unga gruppens kartläggning även visade var dock att 
arbete med strukturerade orosamtal kan utvecklas, men där ser barn och unga 
gruppen att det snarare kan integreras i den samverkansmodell som redan finns 
upparbetad. Det är ett arbete som redan är initierat. 
 
Frågan kring Sociala insatsgrupper har även varit uppe i Rådet för trygg och 
säker i juni 2016 där Rådet beslutade att frågan läggs vilande under 2016 i av-
vaktan på utvärdering av coachernas samverkan med polisen, innan ställning 
tas huruvida kommunen ska gå in i samverkansgruppen fullt ut. Barn- och unga 
gruppens rekommendation är att fortsätta satsningen på nuvarande samver-
kansmodell, där resurser prioriteras till tidigare insatser och med ett bredare 
förebyggande fokus, samt att koordinering av individuella insatser kring barn 
och unga över tid utvecklas och integreras i nuvarande samverkansmodell.” 
 
Socialnämnden förslår den 15 december 2016 § 148 att motionens ska anses 
vara besvarad med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse den 30 novem-
ber 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 2. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar komunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till socialnämndens 
beslut den 15 december 2016 § 148. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Hans Strandlund (M) och 
Sigge Synnergård (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 7 
 
Miljöprogram för Region Västmanland 2018 - 2022 - för yttrande 
Dnr 297/16 
 
Landstinget Västmanland har den 21 december 2016 översänt förslag till Miljö-
program för Region Västmanland 2018 – 2022 till bl a Hallstahammars kom-
mun för yttrande. Föreliggande förslag till miljöprogram är det femte i ord-
ningen för Region Västmanland och omfattar perioden 2018-2022. Som grund 
för programmet har en klimat- och miljöutredning identifierat energi, transpor-
ter, resursförbrukning och inköp, läkemedel samt finansförvaltning som regio-
nens mest miljöpåverkande områden. Livsmedel, avfall och kemikalier har inte 
utpekats som separata målområden utan är integrerade i övriga målområden. 
 
Programmet har sin utgångspunkt i bland annat de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030, de nationella miljömålen och miljöpolicy för Region Västman-
land. Klimat- och miljöutredningen har genomförts utifrån planetens hållbara 
gränser, nio processer relaterade till förändringar i miljön som drivs på av 
mänsklig aktivetet. Dessa är klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, 
förtunning av ozonskiktet, havsförsurning, biogeokemiska flöden, 
färskvattenanvändning, förändrad markanvändning, aerosoler i atmosfären samt 
nya kemiska substanser. Till miljöprogrammet finns en handlingsplan som defi-
nierar något mer detaljerade indikatorer till uppsatta mål och ger förslag på åt-
gärder som förvaltningar och verksamheter kan arbeta med under program-
perioden. Förvaltningar och verksamheter formulerar och beslutar om egna mål 
och aktiviteter utifrån miljöprogrammets mål. Hel- och delägda bolag omfattas 
inte av miljöprogrammet men ska visa följsamhet till det. I programmet 
angivna mål ska vara uppfyllda senast 2022. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse bl a att miljöprogrammet är väl 
avgränsat till områden som regionen har rådighet över och utgår från globala 
och nationella hållbarhetsmål. Måluppfyllelsen är beroende av en mängd fak-
torer, såsom ekonomi och personella resurser. Att överlåta till förvaltningar och 
verksamheter att bryta ned de i programmet uppsatta målen till sin egen verk-
samhet, är en styrka för att kunna förankra miljöarbetet brett i organisationen. 
Om det i förvaltningar och verksamheter inte finns personella resurser eller 
engagemang för att driva miljöarbetet, finns dock en risk för att arbetet av-
stannar. Det är trots allt verksamheternas handlingsplaner/konkreta åtgärder 
som slutligen avgör om miljöprogrammet uppfylls. För målområde klimatpå-
verkan från energiförbrukning i fastigheter fokuserar målet på utsläpp av CO2. 
Precis som framgår av programmet, leder all energianvändning till någon form 
av påverkan på miljön eller naturen. Exempelvis kan vattenkraften ha negativ 
påverkan på vattenlevande organismer. En målformulering som även fokuserar 
på den totala energianvändningen i fastigheter kan ge  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 7 
 
en mer heltäckande bild och även skapa incitament att bättre hushålla med 
energi. På liknande sätt finns risk för att en för snabb omställning till fossil-
oberoende fordonsflotta gynnar en bränsleproduktion som i sig inte är ekolo-
giskt hållbar. Bland annat finns indikationer på att inblandning av palmolja i 
HVO (biodiesel) blir nödvändig om dagens dieselbehov ska täckas.  
 
Programmet anger en tydlig satsning för att minska förskrivningen av läkeme-
del till förmån för fysisk aktivitet, vilket gynnar folkhälsan. En minskad recept-
förskrivning av antibiotika är angeläget för att minska risken för utveckling av 
resistenta bakteriestammar. I synnerhet som det för Västmanland noteras en 
ökande trend när det gäller förskrivning av antibiotika. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 30 januari 2017 § 3 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.   
 
Åsa Kfouri (MP) yrkar att yttrande ska avges i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Åsa Kfouri (MP) yrkande 
  
att avge yttrande över förslag till Miljöprogram för Region Västmanland 2018 – 
2022 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Region Västmanland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 8 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående framtagande av 
en träbyggnadsstrategi     Dnr 218/16 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i motion den 23 maj 2016: ”Sverige och 
världens utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle där vi använder oss 
av förnyelsebara material och som påverkar vår miljö så lite som möjligt. 
 
Centerpartiet vill att Hallstahammars kommun på ett konkret sätt prioriterar trä 
vid byggnationer. Vi har en hel del goda exempel på detta. Att bygga staden i 
trä är något som blivit vanligare sedan det i mitten av 90-talet blev tillåtet att 
använda trä som bärande material i bl.a. flervåningshus. Sedan sekelskiftet har 
träbyggnation av flerfamiljshus och broar ökat stadigt. Drygt 200 kommuner i 
Sverige byggs nu bärande moderna träkonstruktioner i flervåningshus eller 
större andra byggnader eller i broar. 
 
Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som 
finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Byggtiden kan kortas och personal-
styrkan i byggprocessen kan minska. Byggplatserna försvinner till förmån för 
montageplatser. Transportkostnaderna kan halveras då råvaran väger mindre än 
traditionella byggmaterial och att den kan produceras på nära håll. Många fabri-
ker för byggnadssystemen läggs nära skogsråvaran, det vill säga i landsbygd. 
Därmed kan arbetstillfällen flyttas till landsbygdsområden. Trä ger också ett 
sunt och trivsamt inomhusklimat, då trä har en fuktutjämnande kapacitet. För 
miljön innebär det sänkta koldioxidutsläpp. Träbroar är ett annat exempel på 
träbyggnadsteknikens fördelaktiga tekniska och ekonomiska potential. 
 
Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen trähus-
byggande i sina kommuner. En sådan strategi skulle sätta fokus på en miljö-
mässig och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad. 
 
Jag vill härmed yrka på 
Att Hallstahammars kommun antar en träbyggnadsstrategi.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2016 bland annat att 
”Det finns en lång tradition i Sverige att bygga i trä. Det var länge förbjudet att 
bygga högre bostadshus i trä men när normerna ändrades 1994 så blev det åter 
tillåtet att bygga bostadshus högre än 2 våningar med trästommar. Flera kom-
muner i Sverige har antagit Träbyggnadsstrategier för att öka användningen trä 
i byggandet. Det finns många fördelar att bygga i trä men också nackdelar. 
Fördelarna kan vara att 

- Trä knyter an till befintlig bebyggelse i trä 
- Produktion av trähus ger lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande pro-

duktion av hus med betongbyggnadsteknik 
- Det blir enklare grundläggning med trähus p.g.a deras lägre vikt 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 8 
 

- Trästommar har bättre motståndskraft än stål mot höga temperaturer vid 
en brand 

Nackdelar kan vara att 
- En träbyggnadsstrategi i alltför hög grad styr vilka material som ska 

väljas vid byggande 
- Tyngre material har högre värmetröghet vilket jämnar ut temperaturer 

mellan varma och kalla perioder 
- Tyngre material är också bättre i många fall på att ta upp stomljud än trä-

hus 
- Även om man tillåter bostadshus högre än 2 våningar att byggas i trä så 

innebär träfasader i vissa fall att särskilda lösningar behövs för att klara 
brandkraven. 
 

Mindre byggnader byggs ofta i trä som material i både stomme och som fasad-
material. Vid högre och större byggnader så blir byggandet mer komplicerat 
och det medför att fler faktorer måste värderas innan beslut tas om vilket 
material som ska användas. Kommunen bygger inte bostäder i normalfallet utan 
dessa byggs av andra byggherrar som är inriktade på bostadsproduktion. För att 
en träbyggnadsstrategi ska bli framgångsrik så måste målet vara att använd-
ningen av trä ska öka vid byggandet av högre byggnader i kommunen. Detta 
eftersom trä redan nu i huvudsak används vid lägre byggnader. För att få fler att 
vilja bygga hållbara bostäder i kommunen så bör kommunen vara öppen för 
byggande i det material som är mest lämpligt i det enskilda fallet. Kommunen 
har för avsikt att ta fram en klimatplan med syfte att minska utsläppen av växt-
husgaser. Planen har även för avsikt att klargöra vilka åtgärder är kostnads-
effektiva och lämpliga i Hallstahammar. En träbyggnadsstrategi skulle kunna 
vara en sådan åtgärd.” 
 
Tekniska nämnden föreslår den 14 december 2016 § 141 att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens skrivelse den 4 november 
2016. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 30 januari 2017 § 4 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.   
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att intentionerna i motionen kommer att beaktas i 
framtagande av klimatplan för Hallstahammars kommun varvid motionen ska 
anses vara besvarad. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med  Catarina Pettersson (S) yrkannde. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att intentionerna i motionen kommer att beaktas i framtagande av klimatplan 
för Hallstahammars kommun varvid motionen ska anses vara besvarad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 9 
 
Avsiktsförklaring för regional cykelled längs Strömsholms kanal     
Dnr 244/16 
 
Styrelsen för Strömsholms kanal föreslår i skrivelse den 27 oktober 2016 att 
Hallstahammars kommun, Fagersta kommun, Smedjebackens kommun och 
Surahammars kommun tecknar en gemensam avsiktsförklaring gälande 
regional cykelled utifrån de nationella kraven. Utifrån en gemensam avsiktsför-
klaring och genomförd inventering kan arbetet gå vidare med en ansökan om 
regional led.   
 
Av skrivelsen framgår ”Under många år har en cykelled funnits längs Ströms-
holms kanal, som verkat i rekreation och turist sammanhang. De lokala cykel-
klubbarna har medverkat till att hålla leden skyltad. Leden går från Smedje-
backen i norr till Borgåsund i Söder och följer, där det är möjligt, mindre vägar, 
men går även längs större vägar. Strömsholms kanal AB har inspirerats av 
Region Dalarna som satsar stort på cykelleder, ’Biking Dalarna’ (offroad), samt 
cykelleder för turism och hälsa. Dalarna ser Strömsholms kanal som porten till 
Mälaren och önskade ett samarbete i frågan, då vi redan har en led. Trafik-
verket har för något år sedan tagit fram riktlinjer för ’Cykelleder för rekreation 
och turism. Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning’. Idag finns endast 
två stycken nationella cykelleder i Sverige som är godkända utifrån aktuella 
kriterier. Styrelsen för Strömsholms kanal ser gärna en fortsatt utveckling och 
kvalitetssäkring av cykelleden (cykla längs Strömsholms kanal). En klassifice-
ring innebär en uppväxling från nuvarande lokal led till regional eller nationell 
led. I arbetat med att ta fram en regional cykelled är det viktigt att samverka 
med länsplaneupprättare på Länsstyrelsen Västmanland och Region Dalarna. 
Region Dalarna har åtagit sig att vara sammankallande i en grupp med repre-
sentanter för kommunerna. Gruppen ska jobba för att få en sammanhållna 
cykelled. Det finns även goda möjligheter att koppla ihop ledan med andra 
lokala och regionala leder som finns. Cykling är ett prioriterat område i Sverige 
och det kan finnas möjligheter till projektfinansiera delar av arbetet. För att 
möjliggöra en klassificering behöver samtliga kommuner inventera sin del av 
cykelledens sträckning utifrån Trafikverkets riktlinjer. Arbetet behöver ske i 
nära samverkan med kommunens turismorganisation. Vardera kommunen be-
höver även se över behov av ändrad sträckning eller förbättringspotential.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 december 2016: ”Tekniska för-
valtningen har tidigare gjort en enklare inventering av leden. Den behöver där-
emot uppdateras för att följa trafikverkets riktlinjer. I övrigt anser tekniska för-
valtningen att en regional cykelled är positiv för kommunen och ställer sig 
bakom förslaget.” Tekniska nämnden har den 14 december 2016 § 142 beslutat 
att kommunen ska ställa sig bakom avsiktsförklaringen att skapa en gemensam  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 9 
 
cykelled längs Strömsholms kanal som uppfyller trafikverkets riktlinjer, att 
översiktligt inventera kommunens cykelled längs Strömsholms kanal utifrån 
trafikverkets regler, samt att finansiering och genomförande av en detaljerad 
inventering av cykelled längs Strömsholms kanal kommer att behandlas i 
budget 2018-2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 5. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa sig bakom avsiktsförklaringen att skapa en gemensam cykelled längs 
Strömsholms kanal som uppfyller Trafikverkets riktlinjer gällande regional led.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Strömsholm Kanal AB 
 Surahammars kommun 
 Fagersta kommun 
 Smedjebackens kommun 
 Tekniska nämnden 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 10 
 
Internkontrollplan för kommunstyrelen 2017    Dnr 13/17 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kommunstyrelsen för 2017. 
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på san-
nolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående 
kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med 
under 2017 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollom-
råden som ska granskas.  
 
Punkter att granska 2017: 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser  
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Rutiner för brandskydd 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet e-post  

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 6. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2017 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
______ 
Exp till: Samtliga nämnder 
 Kommunchefen 
 Samtliga personer upptagna i planen 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 11 
 
Tillstånd för kameraövervakning med drönare, FastOut - för yttrande   
Dnr 20/17 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 
yttra sig över en ansökan (dnr 2112-43005-2016) från FastOut AB om använ-
dandet av s k drönare (luftburna kameror).  
 
Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt 
hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i 
en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraför-
sedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd 
till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas 
på en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till kameraövervakning med 
drönare ska, precis som när det gäller annan kameraövervakning, ges om intres-
set av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen (övervikts-
principen). Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas 
om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra 
olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera 
övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning 
beviljas även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett sam-
hälleligt intresse av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset 
är helt försumbart.  
 
Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter 
även tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl infor-
merad om övervakningen pågår genom exempelvis skyltar m m. Möjligheten 
till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har 
till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  
 
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om kameraövervak-
ning med drönare. Bedömning bör göras av om att det finns ett stort samhälls-
intresse i användningen av drönare för t ex kartläggning av markförhållanden, 
tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte 
behöver ske på bekostnad av integritetsintresset.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 7. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om 
användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan 
värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig 
information.  
______ 
Exp till: Länsstyrelsen i Stockholms län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 12 
 
Planprogram för Hallstahammars centrum – för samråd    Dnr 241/15 
 
2012 startade arbetet med ett stadsmiljöprogram för Hallstahammars centrum. 
Stadsmiljöprogrammet hade för avsikt att fungera som ett underlag för att 
skapa ett attraktivt och levande centrum. Ambitionen var bland annat att skapa 
förutsättningar för utveckling av handel och boende i centrum. Arbetet med 
programmet stannade av efter samrådet 2013 och under 2015 väcktes frågan 
till liv igen. I oktober 2015 beslutade kommunstyrelsens ordförande att ett 
planprogram för Hallstahammars centrum skulle tas fram. Syftet med planpro-
grammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på Hallstahammars cent-
rums framtida utveckling där ett helhetsperspektiv ges. Syftet är även att knyta 
ihop det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet och på så vis underlätta 
utvecklingen av centrum för kommande detaljplaner. Planprogrammet ska 
främja att centrum blir en funktionsblandad stadsdel. 
 
En omfattande medborgardialog har genomförts. Särskilt utvalda fokusgrupper 
(barn, ungdomar, nyanlända, funktionsnedsatta) som kommunen vanligtvis har 
svårt att nå har på olika sätt deltagit i dialoger kring centrum. Fastighetsägare 
och handlare som är verksamma inom planområdet har också bjudits in till 
olika dialogtillfällen. Förutom detta genomfördes två aktivitetsdagar i centrum 
under april och maj 2016. Kommuninvånarna fick möjlighet att träffa politiker 
och tjänstemän, samt delge sina synpunkter via kartor och enkäter. En digital 
kartdialog med tillhörande enkät togs även fram, där man via hemsidan kunde 
ge synpunkter på centrum idag och i framtiden. Totalt inkom nästan 800 syn-
punkter, vilket ses som en stor framgång i dialogarbetet och en mycket värde-
full inblick i hur invånarna vill att Hallstahammars centrum ska utvecklas. 
Dialogresultaten har redovisats i en slutrapport, vilken tillsammans med nu-
lägesanalysen har haft stort inflytande på planförslaget. Genom projektets gång 
har information lagts ut löpande på kommunens hemsida samt på sociala 
medier. Parallellt med dialogerna beställdes en samlokaliseringsutredning där 
syftet var att utreda en framtida kollektivtrafiklösning genom en samlokalise-
ring av buss- och tågtrafiken. Utredningen har också legat till grund för det 
framtagna planförslaget. Under hösten 2016 har ett planförslag arbetats fram 
som övergripande redovisar en utveckling av Hallstahammars centrum. Plan-
förslaget ses som underlag för nya detaljplaner inom området.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 8. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

 att planprogram för Hallstahammars centrum sänds ut på samråd under 
perioden 13 februari – 9 april 2017. 

  
__________ 
Exp till: Planavdelningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 13 
 
Betänkandet Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) - för yttrande     
Dnr 265/16 
 
Hallstahammars kommun breds tillfälle att yttra sig över Betänkandet Ökad in-
syn välfärden (SOU 2016:62) Yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda 
senast den 20 februari 2017.           
 
Regeringen beslutade den 3 september 2016 att uppdra åt en särskild utredare 
att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen kan införas i offentlig finan-
sierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och ut-
bildningsformer. Utredningen har kommit fram till att handlingsoffentligheten 
ska införas i privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, fristående 
förskolor och fritidshem samt vuxenutbildning, vissa särskilda utbildningsfor-
mer i 24 kap. skollagen (2010:800) och annan pedagogisk verksamhet enligt 25 
kap. samma lag till den del de erbjuds av privata anordnare. Utgångspunkten 
ska vara att finna former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar admi-
nistrationen för utförarna inom vård, skola och omsorg. Ytterligare en utgångs-
punkt är att patienternas, barnens, elevernas och andra brukares integritet ska 
skyddas. Utredningen föreslår genom tre nya paragrafer i 2 kap. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), OSL att offentlighetsprincipen i princip ska in-
föras i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Enskilda juridiska personer 
som driver sådan verksamhet ska med vissa undantag jämställas med myndig-
heter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget medför 
att enskilda juridiska personer ska iaktta reglerna i offentlighets- och sekretess-
lagen om hanteringen av allmänna handlingar. Vidare ska tryckfrihetsförord-
ningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om meddelarskydd gälla. 
Några undantag föreslås inte. Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos 
huvudmännen för fristående skolor. Den kommunala arkivmyndigheten ska 
vara arkivmyndighet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 januari 2017 bl a att 
man instämmer i utredningens bedömning om behovet av ökad insyn i 
välfärden. Hallstahammars kommun delar bedömningen om att kommunerna 
ska vara arkivmyndigheter för den dokumentation som här är aktuell men be-
dömer att detta innebär ökade personalinsatser för kommunerna och därigenom 
ökade kostnader. 
 
Hallstahammars kommun har i yttrande över betänkandet ”Ökad insyn i fri-
stående skolor” (SOU 2015:82) påtalat behovet av att ökad insyn torde aktuali-
seras för hela välfärdssektorn genom ett sammahållet regelverk som därigenom 
skulle omfatta såväl skola som förskola, vård och omsorg.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 9. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 13 
  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande över Betänkandet Ökad insyn välfärden (SOU 2016:62) enligt 
en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

  
__________ 
Exp till: Socialdepartementet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 14 
 
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram - för yttrande 
Dnr 272/16 
 
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland har sänt rubricerat program på remiss 
till bl a  Hallstahammars kommun. Eventuella synpunkter ska ha lämnats till 
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland senast den 20 februari 2017.   
 
I trafikförsörjningsprogrammet anges den regionala kollektivtrafikmyndig-
hetens politiska mål och inriktningar för framtidens kollektivtrafik samt strate-
gier som visar på vilket sätt myndigheten kan arbeta för att nå de övergripande 
målen för den regionala kollektivtrafiken. 
 
Hallstahammars kommuns synpunkter framgår av skrivelse den 12 januari 
2017.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande över Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

  
__________ 
Exp till: Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 15 
 
Överenskommelse avseende förhyrning av lokal i fastigheten Strömsholm 
8:1 (Knytpunkten) – Ridskolan Strömsholm AB    Dnr 24/17 
 
Hallstahammars kommun har sedan 2010 hyrt viss del i fastigheten Ströms-
holm 8:1 avseende bl a en utställning och sammanträdesrum genom avtal 
mellan kommunen och Ridskolan Strömsholm till en kostnad av 250 000 
kronor/år. Nu gällande avtal har gått ut varför det krävs att nytt avtal tecknas.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna överenskommelse med Ridskolan Strömsholm AB avseende för-
hyrning av lokal i fastigheten Strömsholms 8:1 (Knytpunken) i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Ridskolan Strömsholm 
 Kommunchefen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 16 
 
Medverkan i jämställdhetsråd i Västmanlands län    Dnr 284/16 
 
Landshövdingen i Västmanlands län inbjuder bl a Hallstahammars kommun att 
medverka i ett jämställdhetsråd i Västmanlands län. Syftet med rådet är att vara 
en samverkande och pådrivande kraft i länets arbete för ett hållbart och jäm-
ställt samhälle. Arbetet ska utföras i linje med de nationella jämställdehetspoli-
tiska målen. Rådet kan även vid behov lyfta fram andra perspektiv, vilka över-
lappar de jämställdhetspolitiska målen, t ex barnperspektivet eller ickediskri-
minering. 
 
Jämställdhetsrådet arbete kommer att bedrivas under ledningen av Länsstyrel-
sen med landshövdingen som rådsordförande. I rådet kommer den högsta poli-
tiska ledningen i kommuner och landsting samt företagsledare och chefer från 
statliga myndigheter och akademi att ingå. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 12. 
 
Kommuntyresen beslutar 
 
att Hallstahammars kommun ska medverka i jämställdhetsråd i Västmanland 
län, samt 
 
att utse Annica Lindholm (V) som kommunens representant i jämställdhets-
rådet t o m den 31 december 2018. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Annica Lindholm 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 17 
 
Tillstånd för kameraövervakning med drönare, Sweco Civil AB - för 
yttrande    Dnr 25/17 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 
yttra sig över en ansökan (dnr 211-466375-2016) från Sweco Civil AB om 
användandet av s k drönare (luftburna kameror).  
 
Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt 
hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i 
en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraför-
sedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd 
till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas 
på en plats dit allmänheten har tillträde.  
 
Tillstånd till kameraövervakning med drönare ska, precis som när det gäller 
annan kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än 
integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen). Vid bedömningen av över-
vakningsintresset ska det ”särskilt beaktas om övervakningen behövs för att 
förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller andra därmed jäm-
förliga ändamål” (9 § andra stycket kamera övervakningslagen). Det är inte ute-
slutet att tillstånd till kameraövervakning beviljas även för andra, legitima, 
ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse av övervakningen) 
under förutsättningen att integritetsintresset är helt försumbart. Det är Länssty-
relsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även tillsynen 
av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om över-
vakningen pågår genom exempelvis skyltar m m. Möjligheten till kameraöver-
vakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har till uppgift att 
tillse att de följs och därför har god kompetens för.  
 
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om kameraövervak-
ning med drönare. Bedömning bör göras av om att det finns ett stort samhälls-
intresse i användningen av drönare för t.ex. kartläggning av markförhållanden, 
tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte 
behöver ske på bekostnad av integritetsintresset.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 13. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om 
användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan 
värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig 
information.  
___________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Stockholms län 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 18 
 
Fortsatt amorteringsfrihet för lån med kommunal borgen m m - Ströms-
holms golfklubb     Dnr 28/17 
 
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 29 januari 2017 att 
”Strömsholms Golfklubb har i ny framställan under januari 2017 anhållit om 
amorteringsfrihet för sina lån i Nordea Bank. Strömsholms Golfklubb bevilja-
des 1999 kommunal borgen för byggande av en niohålsbana i Mölntorp (KF 
94/1999). 2002 ändrades borgensförbindelsen genom beslut i kommunfullmäk-
tige (kf 107/2002) från en borgen att bygga en niohålsbana till en generell 
borgen för klubben om 4 000 000 kr (skulden idag uppgår till drygt 3,3 Mkr). 
 
Klubben har för närvarande utnyttjat borgen genom att hos Nordea Bank uppta 
två lån. För ett av lånen amorterar klubben 40 tkr/år, för det andra har klubben 
haft amorteringsfritt. Tiden för det amorteringsfria lånet har nu löpt ut. Klubben 
anhåller därför om kommunens godkännande för fortsatt amorteringsfrihet. På 
lån ett hos Nordea amorterar klubben 40 000 kr per år och Nordea har under 
hand meddelat att man är villig att medge amorteringsfrihet för lån två under 
förutsättning att borgensmannen godkänner detta.  Strömsholms Golfklubb an-
håller därför hos Hallstahammars kommun om godkännande för fortsatt 
amorteringsfrihet för lånet. Syftet med anhållen är inte i första hand att klubben 
har svårigheter med sin ekonomi, utan man redovisar preliminärt per sista 
december god följsamhet mot sin budget. Klubben har dock behov av att av-
sätta medel för att själva kunna hantera oförutsedda händelser utan att man 
tvingas söka korta krediter. För att underlätta detta önskar klubben fortsatt 
amorteringsfrihet för lånet om 2 120 000 kronor hos Nordea. För det andra 
lånet, som f n uppgår till 1 250 000 kronor och som amorteras med 40 000 
kr/år, önskar föreningen sänkt amortering och om möjligt amorteringsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om fortsatt amorteringsfrihet 
under två år för ett av lånen. Kultur o fritidsnämnden har under hand tillstyrkt 
fortsatt amorteringsfrihet” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 14. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att medge amorteringsfrihet under 2 år för Strömsholms golfklubbs ena lån i 
Nordea (skuld 2 120 000 kr), samt 
 
att för det andra lånet (skuld f n 1 250 000 kr) medge fortsatt amorteringstakt 
om 40 000 kronor/år. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 19 
 
Direktiv inför Mål- och budgetarbetet 2018-2020 inklusive tidplan     
Dnr 30/17 
 
Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller Mål och bud-
getprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott för målgruppsförändringar, 
kompensation för löner, övriga prisindexeringar samt extra satsningar finns 
med i Mål och budget 2017-2019 som beslutades av kommunfullmäktige den 
19 december 2016 § 196, det s k avstämningsbeslutet. Mål och budget för år 
2018 är i princip fastställd när det gäller förutsättningar och extra satsningar 
vilket framgår av ovannämnda beslut av kommunfullmäktige. Det är angeläget 
att beslutet ligger fast för året 2018 eftersom förändringar starkt påverkar de 
kommande åren. Förslag till direktiv och tidplan för målarbetet har upprättats 
som nämnderna har att förhålla sig till inför Mål- och budgetarbetet 2018-2020.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 januari 2017 § 15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa budgetdirektiv och tidplan inför Mål- och budgetarbetet 2018-
2020. 
 
 
 
_________ 
Exp til: Samtliga nämnder/förvaltningar 
 Kommunchefen 
 Bitr kommunchefen/ekonomichefen  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 20 
 
Kallelse till ordinarie stämma med Luftvårdsförbundet i Västmanland – 
instruktion till ombudet    Dnr 270/16 
 
Västmanlands läns Luftvårdsförbund har den 13 januari 2017 inkommit med 
kallelse till ordinarie förbundsstämma den 16 februari 2017, klockan 10.00, 
Volvo Group Truck Operations, Ullvileden 7, Köping. Övriga stämmohand-
lingar inkom den 1 februari 2017. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 
2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017 utsett Åsa Kfouri (MP) med 
Harriet Berggren (S) som ersättare.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att årets resultat disponeras enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen, att resultat- och balansräkningen fastställs, att 
medlems- och undersökningsavgift för 2017 fastställs och att budget och 
arbetsprogram för 2017 fastställs. Vidare yrkar hon att ombudet ska föreslå Ove 
Andesson (V) som ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie för-
bundsstämma 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Västmanlands läns 
Luftvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för,  
 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  
 
 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,  
 
 att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
 att medlems- och undersökningsavgift för 2017 fastställs, samt 
      
 att budget och arbetsprogram för 2017 fastställs, samt 
 
att anmoda ombudet att föreslå Ove Andesson (V) som ledamot i förbundets 
styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2017 t o m ordinarie förbunds-
stämma 2018. 
 
__________ 
Exp till: Åsa Kfouri (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 21 
 
Upphävande av riktlinjer för bidrag vid vissa fritidsstudier som bedrivs av 
anställda vid kommunen    Dnr 295/16 
 
Gällande riktlinjer om bidrag vid vissa fritidsstudier som bedrivs av anställda 
vid kommunen fastställdes av kommunstyrelsen den 12 september 1994 § 148. 
Syftet med riktlinjerna var att få en enhetlig hantering inom kommunens för-
valtningar.  
 
Under 2013 fattade styrelsen och nämnderna beslut om nya delegationsord-
ningar där den delades upp i en allmän del och en verksamhetsdel. I den all-
männa delen är delegeringen den samma för samtliga nämnder. Personalfrågor 
är en av ärendegrupperna.  
 
I och med att beslutanderätten är den samma för samtliga förvaltningar föreslås 
att riktlinjerna för bidrag vid vissa fritidsstudier som bedrivs av anställda vid 
kommunen upphävs. 
 
MBL-information med berörda fackliga organisationer har ägt rum den 29 
november 2016. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 14 december 2016 § 19. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 12 september 1994 § 148 avseende riktlinjer för 
bidrag vid vissa fritidsstudier som bedrivs av anställda vid kommunen. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samtliga nämnder/förvaltningar 
 HR- och löneheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 22 
 
Godkännande av rehabprojektet ”Personalförsörjningskedjan” fr o m 1 
april 2017 t o m 31 mars 2019 – finansiering härför    Dnr 31/17 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 26 januari 2017 att kom-
munstyrelsen ska godkänna projektet ”Personalförsörjningskedjan” över två år 
för att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren. För 
2016 låg sjukfrånvaron på 7, 64 % för kommunens förvaltningar. Att sänka 
sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete och projektet förväntas på sikt resultera i 
en sjukfrånvaronivå runt 5 %. Målet under projekttiden är att se en nedåtgående 
trend vad gäller den procentuella sjukfrånvaron. Projektet beräknas kosta 2 
miljoner per år.  
 
I skrivelsen beskrivs projektet och projektorganisationen samt förslag till finan-
siering.  
 
MBL-information kommer att ske med de fackliga organisationerna. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2017 § 1. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att ur planeringsreserven 2017 ianspråkta 2 miljoner kronor för projektet 
”Projektet personalförsörjningskedjan”,  
 
att delegera till kommunstyrelsen, att efter redovisning av projektet, betala ut 
medlen ur planeringsreserven vid slutet av 2017, samt 
 
att från 2018 års budget ska 2 miljoner kronor omfördelas från nämnderna till 
kommunstyrelsen i enlighet med skrivelse den 26 januari 2017. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut ovan 
 
att godkänna projekt Personalförsörjningskedjan – rehabprojekt under tiden 
2017-04-01 – 2019-03-31 i enlighet med skrivelse den 26 januari 2017, 
 
att kommunstyrelsens personalutskott utgör styrgrupp för projektet, 
 
att under tiden 2017-04-01 – 2019-03-31 anställa 1,0 rehabkonsult, organisato-
riskt placerad på kommunstyrelseförvaltningens HR- och löneenhet,  
 
att under tiden 2017-04-01 – 2019-03-31 anställa 1,0 HR-resurs med inriktning 
mot rehabilitering, organisatoriskt placerad på kommunstyrelseförvaltningens 
HR- och löneenhet,  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 22 
 
att projektgruppen ska redovisa projektet såväl ekonomiskt som verksamhets-
mässigt till kommunstyrelsen inför utbetalning av de ansökta medlen ur plane-
ringsreserven vid slutet av 2017, samt 
 
att uppdra åt projektgruppen att under projekttiden undersöka möjligheter att 
tillskapa en kommungemensam rekryterings- och bemanningsenhet så 
personalförsörjningskedjan länkas ihop. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga nämnder/förvaltningar 
 Personalutskottet 
 HR-chefen f v b till berörd 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 23 
 
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening  
u p a    Dnr 39/17 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2017 t o m ordinarie förenings-
stämma 2018 i föreningens styrelse utse: 
 
Ledamot tillika ordförande  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)     Göran Lindén (M) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Sporthallen ek förening,  
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 24 
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2017    Dnr 39/17 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2017 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
Lennart Ahlström (S) 
 
Revisor     Ersättare 
 
Per Hedfors (M)  Bo Hedman (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 25 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-06 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-02-06 

 
-   arbetsutskottets protokoll 2017-01-30 
 
-   personalutskottes protokoll 2016-12-14, 2017-01-31 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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