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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 14.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S), ej § 75-76 
 Kjell Ivemyr (S)   

 Mariette Sjölund (S)   

 Thure Andersen (S)   

 Mario Edlund (S)  

 Tony Frunk (S)  

 Reijo Tarkka (V)  

 Hans Strandlund (M)   

 Sigge Synnergård (L)   

 Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 76  

 Åsa Kfouri (MP)  

 Örjan Andersson  (S) § 75-76  

 Jenny Landernäs (M) § 76  

   

   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 75, Peter Ristikartano (MP), Örjan Andersson (S) ej § 

75-76, Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M) ej § 76, och David Lindberg (L), 

samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga 

deltagare se § 58. 

 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) och Thure Andersen (S) 

   

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 12 april 2017 klockan 11.00. 
  

Underskrifter  Paragrafer 57-81  

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr 
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 

  Catarina Pettersson (S) ej § 75-76  Reijo Tarkka (S) § 75-76 
  

    

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

  
 Sigge Synnergård (L)     Thure Andersen (S) 



 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 57-81 
  

Sammanträdesdatum 2017-04-10 
  

Anslaget uppsättes 2017-04-12 Anslaget nedtages 2017-05-04 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 
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KS § 57 

 

Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 40/17  

 

Kommunchefen redogör för hur helgens terrordåd i Stockholm har påverkat 

Hallstahammar och vilka åtgärder som vidtagits under helgen. 

 

Kommunstyrelsen enas om, med anledning av att statsministern utlyst en 

nationell tyst minut för att hedra offren för fredagens attack i Stockholm, att gå 

till Hammartorget för en tyst minut klockan 12.00. 

 

Kommunchefen påminner om det gemensamma seminariet den 30 maj 2017 

med kommunstyrelsen och Hallstahems styrelse.  
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KS § 58 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 60-61 – utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson 

§ 62-67 - kommunchef Carin Becker-Åström 

§ 70 - teknisk chef Kjell Jacobsson 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 10.45 – 13.30 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 59 

 

Information från Region Västmanlands beredningar    Dnr 40/17 

 

Representanter för den regionala strategiska beredningen och regionala sam-

verkansgrupperna informerar från senaste möte. 
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KS § 60 

 

Säkerhetsklassning av befattningar enligt säkerhetsskyddsförordningen 

Dnr 99/17 

 

Säkerhetskyddet för kommuner styrs av lag genom säkerhetsskyddslagen 

(1996:627), säkerhetsskyddsförordning (1996:633) och Rikspolisens föreskrif-

ter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2015:3). Lagen ska ge ett 

säkerhetsskydd för det som är mest betydelsefullt för nationen och där en 

skada, förlust eller begränsning kan få allvarliga konsekvenser för samhället. 

Lagen tar sikte på verksamheter som är av betydelse för rikets säkerhet eller 

särskilt behöver skyddas mot terrorism. Förslag till ny säkerhetsskyddslag är 

under framtagande (SOU 2015:25). Förslaget innebär bland annat en imple-

mentering av informationssäkerhetsklasser utifrån en internationell standard. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2017 bland annat 

att för Hallstahammars kommun saknas idag policys och riktlinjer för arbetet 

utifrån säkerhetsskyddslagen. De policys och riktlinjer som finns idag i Hallsta-

hammars kommun är mer inriktade på hur det systematiska säkerhetsarbetet ska 

bedrivas och behöver kompletteras med denna dimension. För att skapa ett väl 

anpassat säkerhetskydd för kommunen krävs att en säkerhetsanalys pekar ut de 

skyddsvärda områdena i verksamheterna. Därefter bedöms behovet av tillträ-

desbegränsning, informationssäkerhet och säkerhetsprövning av personal. Kon-

tinuerlig utbildning av personalen och kontroll av den egna verksamheteten är 

förutsättningar för att säkerhetsskyddsarbetet ska bli framgångsrikt. I U-sam 

(överenskommelse i länet om hur vi ska samverka, före, under och efter en 

kris), finns en styrgrupp där kommunen ingår. Där ställs nu krav på att samtliga 

deltagare är säkerhetsklassade. Dessutom startas en arbetsgrupp gällande civilt 

försvar igång under våren 2017 där det också ställs krav på att funktioner som 

ingår i arbetsgruppen är säkerhetsklassade.  

 

Under 2017 kommer ett arbete påbörjas med att arbeta fram en säkerhetsanalys 

och policy och riktlinjer för arbetet. För att genomföra dessa steg behöver i ett 

första steg en säkerhetsklassning göras av vissa befattningarna som dels kom-

mer arbeta med själva säkerhetsanalysen, dels kommer delta i det länsgemen-

samma arbetet kring bland annat civilt försvar. I nästa fas kommer det utifrån 

säkerhetsanalysen tas ett större grepp kring flera befattningar i den kommunala 

organsationen där behov av säkerhetsklassning kan finnas. Därtill behöver utses 

säkerhetsskyddschef, samt biträdande säkerhetsskyddschef för att skapa en 

grundläggande organisation för säkerhetsskyddet.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 43. 
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Forts KS § 60 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse kommunchef Carin Becker Åström till säkerhetsskyddschef, samt ut-

vecklingsstrateg Magnus Gustafsson som biträdande säkerhetsskyddschef, samt 

 

att säkerhetsklassa upptagna befattningarna i enlighet med en till ärendet 

hörande bilaga.  

 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga personer upptagna personer i förteckning 
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KS § 61 

 

Överenskommelse med Surahammars kommun och Hallstahammars 

Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) - för god-

kännande    Dnr 98/17 

 

I lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-

delser och höjdberedskap (SFS 2006:544) finns bestämmelser som syftar till att 

kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 

god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. 

 

Kommunen har dock inte egna resurser att själv hantera alla kriser som kan in-

träffa. Vid svåra händelser då man räknar med att kommunens ordinarie resur-

ser inte räcker till kan en så kallad Frivillig resursgrupp (FRG) avlasta, för-

stärka och komplettera olika delar av kommunens organisation. Resursgrup-

perna kan även vid höjd beredskap komma att ingå i kommunens beredskaps/ 

krisorganisation efter påkallat behov från kommunen. FRG är en helt frivillig 

resurs för kommunal krishantering och regleras inte av någon lag eller förord-

ning. FRG är en strukturerad form av samarbete mellan kommun och frivilliga 

som formaliseras genom en överenskommelse mellan kommunen och den 

lokalt verksamma civilförsvarsföreningen. Överenskommelsen tydliggör 

respektive parts uppdrag och ansvar. Förändringen från föregående överens-

kommelse som beslutades 2014 är att Surahammars medlemmar nu tillhör 

Hallstahammars civilförsvarsförening, därför trepart överenskommelse. Civil-

försvarsföreningen har även fått mer ansvar gällande att informera våra invå-

nare om att klara sig vid en extraordinär händelse enligt 72 timmars koncept.  

 

Vad gäller ekonomisk ersättning har Hallstahammars Civilförsvarsförening i 

annan överenskommelse med Hallstahammars kommun avtalat om ett årligt 

driftbidrag om 40 000 kronor. För FRG-uppdraget utgår ingen ytterligare er-

sättning utan verksamheten ingår som del i nuvarande bidrag. I ersättningen in-

går att administrera, rekrytera, utbilda och utveckla FRG-verksamheten. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 44. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna överenskommelse mellan Hallstahammar och Surahammars 

kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resurs-

grupper (FRG) enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 
__________ 

Exp till: Surahammars kommun 

 Hallstahammars Civilförsvarsförening 

 Magnus Gustafsson 
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KS § 62 

 

Långsiktig kommungemensam finansiell analys - finansiering härför 

Dnr 105/17 

 

Ekonomichefen/birt kommunchefen anför i skrivele den 29 mars 2017 att PWC 

bedriver sedan några år på konsultbasis analyser för ekonomisk långtidsprog-

nos. (PWC som ju också är våra kommunrevisorers biträden i den kommunala 

revisionen.) PWC har genomfört analysen i ett antal kommuner och blanda 

annat via särskild skrift och vid exempelvis KomEK 2016 genomfört semina-

rier. Intresset för detta väcktes då kommunstyrelsens ordförande och kommun-

chefen var på KomEk. PWC har efter förfrågan från kommunen inkommit med 

en offert för att genomföra analysen i Hallstahammar. PWC vill ha 250 000 

kronor för arbetet. 

 

Uppdraget skall utmynna i en rapport i vilken det skall framgå: 

 Demografiskt betingade behov fram till ex vis 2026-2030 

 Investeringsbehov under motsvarande tid 

 Skatte och statsbidragsutveckling jämte effekter i utjämningssystemet 

 Prognos för resultat och övriga delposter i kommunens resultaträkning 

 Riskanalys, dvs utmaningar och möjligheter 

 

För att PWC skall kunna genomföra uppdraget måste kommunen bland annat 

beskriva nuläget, aktuell befolkningsprognos, underlag för pensioner, investe-

ringsbehov, expolateringsplaner och finansiella poster samt övrigt material som 

PWC bedömer att dom behöver för att genomföra analysen. Det kommer att 

krävas rejäla insatser från såväl tjänstemannasidan som från politiken för att 

analysen skall bli så bra som möjligt.” 

 

För att finansiera det kommungemensamma projektet föreslås att 125 tkr tas av 

kommunstyrelsen, 40 tkr av barn- och utbildningsnämnden, 40 tkr av social-

nämnden, 25 tkr av tekniska nämnden och 20 tkr av kultur- och fritidsnämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 45. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna projektet långsiktig kommungemensam finansiell analys under 

2017 om 250 000 kronor varav 125 000 kronor finansieras inom befintlig bud-

get för kommunstyrelsen, samt  
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Forts KS § 62 

 

att hemställa om medfinansiering om 125 000 kronor av projektet hos dels 

barn- och utbilningsnämnden om 40 000 kronor, dels socialnämnden 40 000 

kronor, dels tekniska nämnden 25 000 kronor och dels kultur- och fritidsnämn-

den 20 000 kronor. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Kommunchefen 

 Bitr kommunchefen/ekonomichefen 
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KS § 63  

 

Regler kring hantering av tillfällig planeringsreserv    Dnr 106/17 

 

I avstämningsbeslutet Mål och Budget 2017-2019 framgår bland annat ”att 

uppdra till kommunstyrelsen att fastställa regler kring hantering av den till-

fälliga planeringsreserven för år 2017, att delegeras till kommunstyrelsen att 

besluta om användandet av planeringsreserven.” I avsnittet kring planeringsre-

serven framgår bland annat att en planeringsreserv finns inlagd för Hallsta Rid-

klubb nya ridanläggning och utökat driftbidrag till föreningen. (2 Mkr för 2017 

och ytterligare 1 Mkr från 2018). Beloppet är uppdelat i två delar, ett utökat 

driftbidrag om 1 Mkr och 1+1 Mkr för räntor och amorteringar. 

 

Ekonomichefen/bitr kommunchefen anför i skrivelse den 29 mars 2017: ”Före-

slås att de 2 Mkr som finns 2017 fördelas ut som utökat driftbidrag om 1 Mkr 

och att den kvarstående miljonen direkt kopplas mot räntor och avskrivningar 

för föreningens lån. Innan utbetalning sker för räntor och amorteringar skall 

föreningen översända låneavierna till kommunen. Överföring sker sedan direkt 

till Swedbank. Från och med 2018 läggs hela beloppet 3 Mkr in i KFN:s bud-

getram men driftbidraget (totalt 1,7 Mkr inkl höjningen) hanterar KFN fullt ut. 

De kvarstående 2 Mkr ’spärras för överföring direkt till aktuell långivare’. 

 

Planeringsreserven ska stimulera till effektiviseringar och nytänk. Reserven får 

begäras ut i efterhand för aktiviteter, projekt, investeringar, som bidragit till att 

kostnaderna sjunker eller växer långsammare med hjälp av insatsen. Möjliga 

aktiviteter kan vara utredningar eller konsultstöd för att ta reda på saker och 

tänka nytt, ett provprojekt inom t ex sjukskrivning,  
 

2 000 tkr avsätts 2017 för socialnämndens handlingsplan och nämndens arbete 

mot en budget i balans, särskild uppföljning skall ske av såväl handlingsplanen 

som nämndens ekonomi. Dessa två miljoner har i särskilt beslut överförts till 

projekt personalförsörjningskedjan och är redan avskilda. 

 

Utöver dessa poster finns för barn- och utbildningsnämnden avsatt 2 000 tkr 

2017 för i första hand en reserv för fler elever inom gymnasieskolan där ’sär-

kostnaden/elevpengen’, slår direkt för varje tillkommande. För elever inom vår 

egen verksamhet räknar vi med en ’tillkommande peng’ som schablonmässig 

ligger kring 50 tkr/elev mot en totalkostnad om omkring 110 tkr om platsen 

köps av extern utförare. För att få ut planeringsreserven skall nämnden i efter-

hand minst terminsvis inge redovisning över tillkommande elevkostnader (antal 

elever utöver vad som finns i budget 2017).” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 46. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
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Forts KS § 63 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att planeringsreserven får användas enligt ovan och att uppföljning skall ske 

minst terminsvis eller i de ordinarie tertialrapporterna. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Sigge Synnergård (L), enligt bilaga 1 § 63/2017. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Socialnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden  

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Bitr kommunchefen/ekonomichefen 
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KS § 64 

 

Exploateringsbudget i avvaktan på slutligt beslut i mål och budget 2018-

2020    Dnr 86/17 

 

Ekonomichefen/bitr kommunchefen anför i skrivelse den 28 mars 2017: Hall-

stahammars kommun växer och för att ytterligare kunna växa vidare behövs 

nya områden för bostadsbyggande. Ett flertal planer har vunnit laga kraft eller 

beräknas göra det i närtid. Områden som nu är aktuella för byggnation är exem-

pelvis Knektbacken och kvarteret Fasanen i Hallstahammar och Vattentornom-

rådet och ”Myrantomten” i Kolbäck. För att genomföra dessa projekt och kom-

mande projekt behöver reglerna kring hur exploateringen skall hanteras och 

över hur lång tid kalkylerna skall beräknas på tas fram. Fram till år 2016 har vi 

stämt av exploateringen i respektive årsbokslut och i de fall vi har kunnat 

kostatera att kostnaderna överstiger intäkterna för exploateringsområdet resul-

tatfört differensen. De nya aktuella områdena är större än vanligt och delvis 

förknippande med stora initiala kostnader för exempelvis sanering av mark 

efter tidigare verksamhet, vidare är flera av planerna förknippade med kostna-

der för ledningar gator m m som behöver täckas över en längre tidsperiod. Ett 

nytt koncept för hur vi skall hantera exploateringen behöver tas fram. För att 

inte tappa fart behövs ett tillfälligt beslut som får gälla tills nya regler kan antas. 

Planeringen är att dessa regler skall kunna föreläggas kommunfullmäktige vid 

junisammanträdet då även Mål och Budget 2018-2020 skall behandlas. 

 

I investeringsbudgeten för åren 2017-2019 finns nettobelopp om 5 Mkr för 

exploateringsverksamheten. Utöver detta belopp erhöll vi i slutet av 2016 

”Byggbonus” om 7,3 Mkr. Föreslås att 5 Mkr av detta belopp för användas för 

att komma igång med de nya områdena, resterande belopp kan användas för att 

sänka bokfört värde på Siriushusen (Trollebo) och huset som nu uppförs i Kol-

bäck för att hålla nere hyresnivåerna. 

 

Preliminära bruttokalkyler är framtagna av tekniska förvaltningen och uppvisar 

följande 

Myrantomten   2 Mkr (30 bostäder) 

Vattentornet  12 Mkr (30 bostäder) 

Fasanen  15 Mkr (27 bostäder) 

Knektbacken  24 Mkr (150 bostäder) 

Knektbacken sanering 13 Mkr varav ca 50% kan erhållas i statsbidrag 

 

Sammantaget beräknas exploateringen överslagsmässigt brutto kosta 66 Mkr. 

Direkta intäkter kommer inte att räcka till. Dock skall en hel del av kostnaderna 

ovan ses som en ”tillgång för alla kommuninnevånare”. Det som direkt säljs 

vidare till bostadsbyggarna är det som skall årligen stämmas av och om så är 

fallet, resultatförs om inte reglerna medger annan hantering. Rådet för kommu-

nal redovisning har gett ut en bindande rekommendation som vi har att följa hur  
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Forts KS § 64 

 

exploateringsredovisningen skall upprättas. Visst utrymme finns inom rekom-

mendationen för lokala ställningstaganden och framförallt gäller detta hur det 

egentliga exploateringsområdet kan avgränsas och vad som är kommunens 

egen satsning på förbättrad infrastruktur och för en mer trivsam närmiljö. 

 

För att påskynda arbetet med att öppna för nyproduktion föreslås att tillfälliga 

exploateringsregler införs som i huvudsak följer redovisningsrådets rekommen-

dation kring exploateringsverksamheten men att det egentliga exploateringsom-

rådet, som direkt behövs för bostadsbyggandet är avgränsningen. Övriga åtgär-

der inom området som är till gagn för hela kommunen tillgångsförs och för att 

över tid täcka ränta, avskrivning samt drift måste tekniska nämndens budgetram 

utökas för ökade nettokostnader. I Mål och Budgetplanen för 2018-2020 sker 

sedan den slutliga bedömningen över årliga ramar för exploateringsverksam-

heten, med om möjligt en uppdelning i en del för den direkta bostadsproduk-

tionen samt en del för övriga satsningar i området (kommunens tillgång). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 47. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att, i avvaktan på permanenta nya regler för hur exploateringsverksamheten 

skall hanteras, anta tillfälliga regler för år 2017 där ovanstående principer i 

huvudsak skall gälla, samt  

 

att utöver de 5 Mkr som finns i investeringsbudget 2017 tillföra 5 Mkr till 

exploateringsverksamheten från den s k byggbonusen. 
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KS § 65 

 

Revisionsrapporten Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt - för 

yttrande    Dnr 16/17 

 

PWC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens upp-

siktsplikt. Revisorerna har vid sitt sammanträde den 12 januari 2017 godkänt 

rapporten och översänt den till kommunstyrelsen för yttrande. 

 

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att kommunstyrelsens samordning 

och uppsikt av nämnder och kommunalt bolag inte är helt ändamålsenlig och 

tillräcklig.  

 

Revisorerna lämnar utifrån revisionsrapporten bl a följande rekommendationer 

att kommunstyrelsen utvecklar sitt arbete med uppsiktsplikten och att kommun-

styrelsen ett par gånger per år genomför en utvärdering av uppsiktsplikten. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i skrivelse den 29 mars 2017 revisorer-

nas synpunkter.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 48. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar, i enlighet med revisorernas förslag, att kom-

munstyrelsen dels utvecklar sitt arbete med uppsiktsplikten i syfte att klar klar-

göra och tydliggöra vad som ingår i ansvaret kring uppsiktsplikten, vad den ska 

omfatta och även hur styrelsen ska arbeta rent praktiskt med frågan, dels ett par 

gånger per år genomför utvärdering av uppsiktsplikten samt säkerställer att 

ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt når kommunfullmäktige. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att som sitt yttrande över revisionsrapporten Granskning av kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 29 mars 

2017, samt  

 

att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Sigge Synnergård (L). 

 
__________ 

Exp till: Revisorerna c/o Per Hedfors 

 Kommunchef Carin Becker-Åström 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 66 

 

Anvisningar och regler för kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten 

i Hallstahammars kommun 2017    Dnr 114/17 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 29 mars 2017 ”Revisorerna i Hallstaham-

mar kommun har granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Av rapporten fram-

går att man bedömer att kommunstyrelsens samordning och uppsikt över nämn-

der och kommunala bolag inte är helt ändamålsenlig och tillräcklig. Kommun-

styrelsen behöver utveckla ett särskilt dokument för att tydliggöra uppsiktplik-

ten. Revisorerna bedömer att den grundstomme och struktur som finns för upp-

följning och rapportering i allt väsentligt skapar förutsättningar för att styrelsen 

kan fullgöra sina uppgifter. Man noterar dock behov av att förtydliga och 

strukturera arbetet med uppsiktsplikten. 

 

Enligt KL ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och even-

tuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 

kap. 16 a–18 b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller lands-

tinget är medlem i, KL § 6:1. Kommunstyrelsen har således sammanfattnings-

vis en skyldighet att utöva löpande uppsikt. Detta ska ske även när det inte 

finns någon konkret anledning till granskning. Det kan i sammanhanget 

poängteras att det inte finns någon fastlagd god sed eller praxis vad gäller for-

merna för kommunstyrelsens uppsikt. Med andra ord är det upp till kommun-

styrelsen själv att utforma system och rutiner för att fullgöra sin uppsiktsplikt. 

 

Kommunstyrelsen uppsiktplikt fullgörs idag genom en rad olika delar och 

moment. I det presenterade förslaget har nu uppsiktsplikten utvecklats och för-

tydligats. Det är den grundstomme och struktur som idag finns för uppföljning 

och rapportering som i allt väsentligt utgör grunden för de nya anvisningarna 

och reglerna. Det ska skapa förutsättningar för att tydliggöra när styrelsen utö-

var sin uppsiktplikt och på vilket sätt.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 49. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att, i enlighet med kommunallagens regler, fastställa anvisningar och regler för 

kommunstyrelsens utövande av uppsiktsplikten i Hallstahammars kommun 

2017, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 66 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Sigge Synnergård (L). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunchef Carin Becker-Åström 

 Reglementspärmen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 67 

 

Samarbetsavtal  mellan Ridskolan Strömsholm AB och Hallstahammars 

kommun – för godkännande    Dnr 110/17 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2010 § 6 att godkänna ett avtal om fortsatt med-

lemskap i Strömsholmsakademin. Hallstahammars kommun är sedan 1999 

medlem i Strömsholmsakademin som då hade till ändamål att verka bl a för rid- 

och körkonstens samt ridsportens bevarande och utveckling i Strömsholm. Till 

medlemskapet var ett särskilt samarbetsavtal knutet om sponsring m m. Det 

förelåg hösten 2014 ett förslag om ett nytt avtal för perioden 1 januari – 31 

december 2015. Medlemskapet omvandlades då till ett sponsringsavtal utifrån 

medlemskapet i Strömsholmsakademin. Det finns även ett likalydande spons-

ringsavtal för 2016. 

 

Akademin är en sammanslutning av företag/organisationer vars syfte är att 

stödja bevarandet och utvecklingen av Strömsholm, som en unik kulturin-

stitution samt bidra till att tävlingsverksamheten i området kan genomföras och 

utvecklas. Strömsholmsakademin administreras av Ridskolan Strömsholm AB. 

 

I akademin ingår följande företag och organisationer; SAAB, Agria, Leksands 

knäckebröd, Evidensia samt några mindre sponsorer.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 § 159 och den 16 maj 2016 

§ 92 att godkännan ettårigt sponsoravtal mellan Ridskolan Strömsholm AB och 

Hallstahammars kommun till en kostnad av 300 tkr samt anslå medel härför av 

budgeterade medel.  

 

Ridskolan Strömsholm AB föreslår nu att sponsringsavtalet fortsättnings be-

nämns ”samarbetsavtal” och består av ett grundavtal och ett projektavtal av-

seende Strömsholmsdagarna. 

 

Strömsholmstävlingarna är viktiga för att utveckla hela Strömsholmsområdet 

och besöksnäringen i kommunen. Under innevarande år har flera parter gemen-

samt arbetat för att utveckla de s k Nationaldagstävlingarna till ”Strömsholms-

dagarna”. Det har inneburit att kommunen medverkar i arbetet att utveckla flera 

kringaktiviteter runt de s k Strömsholmsdagarna. Syftet är att lockar en större 

och bredare publik och därmed attrahera fler sponsorer och betalande publik.  

 

Det är därmed följdriktigt att det tidigare s k sponsoravtalet omvandlas till sam-

arbetsavtal i enlighet med presenterat förslag. Innehållet i föreslagna avtal är i 

stort sett detsamma som tidigare. Det är också lika stor ekonomisk åtagande 

som tidigare, 300 00 kronor.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 50. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 67 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna ett ettårigt samarbetsavtal bestående av ett grundavtal och ett avtal 

riktat till Strömsholmsdagarna mellan Ridskolan Strömsholm AB och Hallsta-

hammars kommun till en sammanlagd kostnad av 300 000 kronor i enlighet 

med en till ärenden hörande bilaga, samt 

 

att anslå medel härför av budgeterade medel. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunchefen 

 Ridskolan Strömsholm 

 Controller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 68 

 

Revidering av Västerås stads översiktsplan – för yttrande   Dnr 44/17 

 

Västers stad har översänt förslag till revidering av Västerås översiktplan till 

bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska var Västerås 

stad tillhanda senast den 13 april 2017. 
 

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 antogs i december 2012. 

Kommunfullmäktige tog i juni 2016 ställning till översiktsplanens aktualitet. 

Den samlade bedömningen var att planen i sina huvuddrag är aktuell och kan 

tjäna som vägledning för det fortsatta samhällsbyggandet. Samtidigt beslutades 

om att ett arbete med revidering av planen skulle inledas. Syftet med revide-

ringen är att stärka planen som styrdokument och att stärka strategiernas 

genomslagskraft. Planeringsinriktningen i gällande plan är 200 000 invånare 

2050. För att möta den ökande befolkningstillväxten föreslås nu att planeringen 

ska möjliggöra en befolkningstillväxt som motsvarar 230 000 invånare 2050. 

Ett tillskott med 80 000 nya invånare motsvarar ca 40 000 nya bostäder. Det 

innebär att Västerås står inför ett omfattande stadsbyggande, där målet är alla 

ska ha en god bostad, att näringslivets utvecklingsmöjligheter ska stödjas och 

att bostadsförsörjningen ska stärka den sociala hållbarheten. Planens strategier 

för hållbar utveckling har bearbetats och fördjupats samt kompletterats med en 

strategi som sätter den sociala hållbarheten i fokus. En breddad och fördjupad 

samverkan med våra grannkommuner är en förutsättning för fortsatt utveckling. 

Vikten av en väl utvecklad regional infrastruktur har lyfts tydligare i planen. 

 

Yttranden har inkommit från barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljö-

nämnden, tekniska nämnden socialnämnden, planavdelningen samt kommun-

styrelseförvaltningen. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 3 april 2017 § 51 att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag. 

 

Utifrån inkomna yttrande har förslag till yttrande upprättats. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättat förslag till yttrande ska utgöra kom-

munens yttrande. 

 

Åsa Kfouri (MP) yrkar att i förslaget till yttrande sid 2, första stycket, första 

raden ska följande mening ”För att öka säkerheten och framkomligheten är det 

angeläget att vägen snarast byggs ut till motorväg med fyra körfält även på 

delen Köping-Västjädra, speciellt med hänsyn till kollektivtrafik.” ersättas med 

“För att öka säkerheten och framkomligheten är det angeläget att vägen snarast 

byggs ut till bättre standard, speciellt med hänsyn till kollektivtrafik.” 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 21 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 68 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelen med bifall till 

Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Åsa Kfouris (MP) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att som sitt yttrande över revidering av Västerås översiktsplan överlämna 

skrivelse daterad 2017-04-10, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Åsa Kfouri (MP). 

 

 

 

________ 
Exp till: Västerås stad 

  Bygg- och miljönämnden 

  Tekniska nämnden 

  Socialnämnden,  

  Planavdelningen 

  Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 22 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 69 

 

Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 109/17 
 

Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-

mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-

nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 

vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-

munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-

ning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 

motioner som inte är färdigberedda. 

 

Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 

den 31 mars 2017. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 52. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 23 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 70 

 

Projektering för utökat VA-verksamhetsområde Bergs kyrkby, Tibble, 

Svenby och Norrby – finansiering härför   Dnr 87/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 7 mars 2017 § 27 att tekniska nämnden ska be-

viljas ett räntefritt lån om 500 000 kronor från skattekollektivet för täckande av 

kostnader för förstudie en av dricksvattenanläggning och spillvattenhantering 

till de fastighetsägare som omfattas av utökat verksamhetsområde (VO) i Bergs 

kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby. 

 

Efter föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna kommunalt dricksvatten 

till de fastighetsägare som omfattas av ett utökat verksamhetsområde (VO) i 

Bergs kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby har tekniska förvaltningen startat en 

förstudie för att utreda förutsättningar för detta. 

 

Inom tidsramen fem år ska en kommunal VA-anläggning för dricksvatten var i 

drift i det utökade verksamhetsområdet. I förstudien kommer även möjligheten 

att samförlägga ledningar för avlopp och att ansluta fastighetsägarna till avlopp 

att ingå. Detta för att långsiktigt leva upp till skyddet för människors hälsa och 

miljö.  

 

Tomrör för fiber kommer också att samförläggas i samma schakt om önskemål 

för detta finns och fiberdragande verk är beredda att betala merkostnaden för 

detta. 

 

I den uppskattade kostnaden på 500 000 kronor för förstudien ingår: 

 konsulttjänster inom geoteknik, fornminne, kalkylering, projektering 

och juridik, 

 samordning, annonsering etc, 

 övriga utredningskostnader som idag inte är kända. 

 

För att kunna komma igång med projekteringar enligt ovan anhåller nämnden 

hos kommunfullmäktige om ett räntefritt lån om 0,5 miljoner kronor från 

skattekollektivet för täckande av kostnader för en förstudie av dricksvattenan-

läggning och spillvattenhantering till de fastighetsägare som omfattas av utökat 

verksamhetsområde (VO) i Bergs kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby. Återbe-

talning av lånet sker i samband med att anslutningsavgifterna från fastigheterna 

debiteras.  

 

Kostnaderna för den utökade verksamhetsområdet kommer att budgeteras i 

kommande investeringsbudgetar när projektetet är tidsatt och kalkyl finns 

framtagen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 53. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 24 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 70 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att bevilja tekniska nämnden ett räntefritt lån om 500 000 kronor från skatte-

kollektivet för täckande av kostnader för förstudie av dricksvattenanläggning 

och spillvattenhantering till de fastighetsägare som omfattas av utökat verksam-

hetsområde (VO) i Bergs kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby. 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 25 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 71 

 

Tillstånd för kameraövervakning Teracom AB - för yttrande   Dnr 108/17 

 

Länsstyrelsen Västernorrland bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 

yttra sig över en ansökan (dnr 211-8834-16) från Teracom AB om tillstånd till 

kameraövervakning med 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. 

  

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nu-

varande tillstånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av 

om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. 

kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustra-

tioner m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritets-

intresset. Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler 

vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kom-

petens för.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 54. 

 

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 Västernorrland 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 26 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 72 

 

Tillstånd för kameraövervakning SCIOR Geomanagement AB - för 

yttrande   Dnr 84/17 

 
Länsstyrelsen Gävleborg bereder Hallstahammars kommun möjlighet att yttra 

sig över en ansökan (dnr 1461-2017) från SCIOR Geomanagement AB om till-

stånd till kameraövervakning med 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. Kommunen 

har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nuvarande till-

stånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det 

finns ett stort samhällsintresse 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. Möjlig-

heten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrel-

sen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 55. 

 

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 Gävleborg 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 27 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

KS § 73 

 

Tillstånd för kameraövervakning Spotcale AB - för yttrande   Dnr 93/17 

 
Länsstyrelsen Östergötland bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 

yttra sig över en ansökan (dnr 211-12274-2016) från Spotcale AB om tillstånd 

till kameraövervakning med 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. Kommunen 

har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nuvarande till-

stånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det 

finns ett stort samhällsintresse 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. Möjlig-

heten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrel-

sen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 56. 

 

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 Östergötland 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 28 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

KS § 74 

 

Tillstånd för kameraövervakning SkyMap Innovations AB - för yttrande   

Dnr 94/17 

 

Länsstyrelsen Kronobergs län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 

yttra sig över en ansökan (dnr 1666-2017) från SkyMap Innovations AB om 

tillstånd till kameraövervakning med 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. Kommunen 

har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nuvarande till-

stånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det 

finns ett stort samhällsintresse 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. Möjlig-

heten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrel-

sen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 57. 

 

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 Kronobergs län 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 29 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 75 

 

Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen för främjandet på Ströms-

holms kanal - instruktion till ombudet   Dnr 96/17 

 

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 

inträder Örjan Andersson (S). Reijo Tarkka (V) övertar ledningen av 

sammanträdet. 

 

Stiftelsen för främjanden av trafiken på Strömsholms Kanal har den 24 mars 

2017 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma den 28 april 2017 klockan 

09.15, Meken, Smedjebacken. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat utse Ingmar Sten (S) som röstombud med 

Inga-Britt Helgesson (S) som ersättare för tiden fr o m årssammanträdet med 

representantskapet 2017 fram till årssammanträdet med representantskapet 

2018. Fullmäktige har vidare beslutat att röstombudet ska föreslå Catarina 

Pettersson (S) som ledamot med Rolf Hahre (S) som ersättare i stiftelsens sty-

relse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2017 t o m års-

sammanträdet med representantskapet 2018 (KF § 12/17). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 58. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda röstombudet att vid representantskapet i Stiftelsen för främjande av 

trafiken på Strömsholms Kanal, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, 

rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  

 

att anmoda röstombudet att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med 

Rolf Hahre (S) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från årssammanträ-

det med representantskapet 2017 t o m årssammanträdet med representant-

skapet 2018, samt 

 

att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att föreslå Catarina Pettersson (S) 

som ledamot med Rolf Hahre (S) som ersättare i Strömsholms Kanalbolags sty-

relse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2017 t o m års-

sammanträdet med representantskapet 2018. 

 
__________ 

Exp till: Ingmar Sten (2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 30 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

KS § 76 

 

Kallelse till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – instruktion till 

ombudet.  Dnr 121/17 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes 

ställe inträder Jenny Landernäs (M). (Catarina Pettersson (S) närvarar inte då 

hon tidigare anmält jäv.) 

 

Strömsholms Utvecklings AB har den 5 april 2017 kommit in med kallelse till 

årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 4 maj 2017 klockan 11.30 

på Knytpunkten, Strömsholm.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Strömsholms Ut-

vecklings AB för tiden fr o m årsstämma 2017 fram till årsstämman 2018 utsett 

Rolf Hahre (S) med Birgitta Westman (S) som ersättare. Vidare beslutade 

kommunfullmäktige att för tiden från årsstämman 2017 t o m årsstämman 2018 

utse Catarina Pettersson (S), tillika ordförande och Anna Gunstad Bäckman (C) 

som ledamöter med Ove Andersson (V) och Anders Randelius (M) som supp-

leanter. Vidare har fullmäktige beslutat att utse Per Hedfors (M) som revisor 

med Bo Hedman (S) som suppleant t o m ordinarie årsstämma 2019. (KF § 

23/17). 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Reijo Tarkka (V) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balansräk-

ningen fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättel-

sen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet, samt att förslag till arvoden 

fastställs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB, 

under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

 att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

 

 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 

att förslag till arvoden fastställs. 

 

Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C). 

Catarina Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet. 

 
__________ 

Exp till: Rolf Hahre  (2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 31 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 77 

 

Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening - 

instruktion till ombudet    Dnr 102/17 

 

Kommuninvest ekonomisk förening har den 29 mars 2017 inkommit med 

kallelse till ordinarie föreningsstämma den 20 april 2017 klockan 16.00 på 

Radisson Blu Waterfron Hotell, Stockholm. Av handlingarna framgår bl a att 

förslag till ägardirektiv samt fastställande av stadgar kommer att behandlas på 

stämman. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat utse Åsa Kfouri (MP) som ombud med 

Christina Aspenryd (S) som ersättare för tiden fr o m ordinarie förenings-

stämma 2017 fram ordinarie föreningsstämma 2018. (KF 20/17). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2017 § 59. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Kommuninvest 

ekonomisk förening rösta för  

 

att förslag till ägardirektiv fastställs 

 

att förslag till stadgar fastställs 

 

att resultat- och balansräkningen fastställs 

 

att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

 

att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfri-

het för räkenskapsåret,  

 

att förslag till arvoden fastställs. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Åsa Kfouri (2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 32 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 78 

 

Kallelse till stämma med Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län - 

instruktion till ombudet   Dnr 97/17 

 

Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län har den 5 april 2017 kommit in med 

kallelse till vårstämma den 25 april 2017 klockan 12.30, Stadshuset, Västerås 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förbunds-

stämma 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018 utsett Peter Ristikartano 

(MP) med Christina Aspenryd (S) som ersättare (KF § 23/17). 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för resultat- och balansräk-

ningen fastställs och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret.  

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att anmoda ombudet att vid stämma med Förbundet Agenda 21 rösta för, under 

förutsättning av revisorernas tillstyrkan 

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Peter Ristikartano (2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 33 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 79 

 

Tillstånd för kameraövervakning Sveriges Lantbruksuniversitet - för 

yttrande    Dnr 123/17 

 
Länsstyrelsen Västerbotten bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 

yttra sig över en ansökan (211-2604-2017) från Sveriges Lantbruksuniversitet 

om tillstånd till kameraövervakning med 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. 

  

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nu-

varande tillstånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av 

om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. 

kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustra-

tioner m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritets-

intresset. Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler 

vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kom-

petens för.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att man inte har 

något att mot användandet av drönare om användandet bedöms ha samhälls-

nytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan värna om integritetsintresset på 

ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig information. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 34 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 79 

 

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 Västerbotten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 35 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 80 

 

Tillstånd för kameraövervakning Geomatikk Survey AS - för yttrande    

Dnr 124/17 

 
Länsstyrelsen Jämtlands län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att 

yttra sig över en ansökan (211-1635-17) från Geomatikk Survey AS om till-

stånd till kameraövervakning med 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 

uteslutet 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 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. 

  

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nu-

varande tillstånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av 

om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. 

kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustra-

tioner m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritets-

intresset.  

 

Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Läns-

styrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.  

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att man inte har 

något att mot användandet av drönare om användandet bedöms ha samhälls-

nytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan värna om integritetsintresset på 

ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig information. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 36 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 80 

 

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 Jämtlands län 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-10 37 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 81 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-10 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-10 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2017-04-03 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 


