
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-08-28 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 14.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Kjell Ivemyr (S)   

 Örjan Andersson (S)   

 Thure Andersen (S)   

 Peter Ristikartano (MP) § 126-127  

 Tony Frunk (S) ej § 132  

 Rolf Hahre (S) § 128-137, 139-141  

 Hans Strandlund (M)   

 Sigge Synnergård (L)   

 Anna Gunstad Bäckman (C)  

 Åsa Kfouri (MP)  

 Pia Håkansson (S) § 132, 138  

   

   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) § 126-127,  Lennart Ahlström (S) ej § 138, Pia Håkansson 

(S) ej § 132, 138, Annica Lindholm (V), David Lindberg (L) ,Tommy Emterby (KD) § 

128-141, samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-

Åström, övriga deltagare se § 127 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Sigge Synnergård (L)  

   

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 augusti 2017 klockan 10.00 

  

Underskrifter  Paragrafer 126 - 141 

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

  Carina Iwemyr 
  

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

  Catarina Pettersson (S)  
  

    

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

  
 Tony Frunk (S) ej § 132        Rolf Hahre (S) § 132             Sigge Synnergård (L) 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 126 - 141 
  

Sammanträdesdatum 2017-08-28 
  

Anslaget uppsättes 2017-08-30 Anslaget nedtages 2017-09-21 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 126  

 

Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 40/17  

 

Kommunchefen/förvaltningen informerar om följande:  

 

 Mallar för tjänsteskrivelser inför beslut 

 Handlingsplan utifrån näringslivsrankning 

 Översyn av lokala ordningsföreskrifter är under beredning 

 Utbildningsdag den 23 och 24 november om den nya kommunallagen 

som träder i kraft den 1 januari 2018. Kommunstyrelsen, fullmäktiges 

presidie, nämndernas arbetsutskott och berörda tjänstemän kommer att 

kallas till utbildningen. 
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KS § 127 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

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

ferna:  

 

§ 126 – Utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson, näringslivschef Madeleine 

Ahlqvist 

§ 130 – Planchef Jacob Lithammer 

§ 131 – Planchef Jacob Lithammer, planarkitekt Ulrica Johansson 

§ 134 – Utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson 

§ 135 – Säkerhetssamordnare Lina Marklund 

 
 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.30 – 13.40 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 128 

 

Information från Region Västmanlands beredningar    Dnr 40/17 

 

Representanter för den regionala strategiska beredningen och regionala sam-

verkansgrupperna informerar från senaste möte. 

 

Information ges även från senaste mötet med Fibra. 
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KS § 129 

 

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län – för godkännande 

Dnr 206/17 

 

Region Västmanland har översänt förslag till avtal om kollektivtrafik i Väst-

manland för godkännande av samtliga kommuner i Västmanlands län. 

 

Av Region Västmanlands skrivelse framgår bl a att tidigare avtal om kollektiv-

trafiken i länet trädde ikraft den 1 januari 2012 i samband med den nya kollek-

tivtrafiklagen. Avtalet hade en skrivning som innebar att vid en eventuell 

regionbildning så skulle avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017 har 

därför avtalet uppdaterats och till vissa delar förtydligats.  

 

Det tidigare avtalet förhandlades fram inom ramen för VKL under 2011 inför 

att landstinget fick ansvar att bilda en regional kollektivtrafikmyndighet i enlig-

het med den nya kollaktivtrafiklagen (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik). I 

samband med regionbildningen upphörde avtalet. Det nya förslaget innehåller 

en del förtydliganden jämfört med tidigare avtal. Främst finns det tydliggjort 

hur, och till viss del när, samverkan och dialogen mellan Regionen och kom-

munerna ska ske. Då den tidigare kollektivtrafikberedningen lades ner i sam-

band med regionbildningen pekas nu den strategiska regionala beredningen ut 

som ansvarig för att bereda länets kollektivtrafikfrågor.  

 

Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt som i tidigare 

avtal. Det innebär att regionen finansierar underskottet i tågtrafiken samt i den 

regionala stombusstrafiken och kommunerna finansierar övrig inomkommunal 

kollektivtrafik. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 96. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att godkänna avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. 
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KS § 130 

 

Planprogram för Hallstahammars centrum – för godkännande     

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. Syftet med 

planprogrammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på Hallstahammars 

centrums 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. 

 

Förslaget har varit ute på samråd under våren 2017 och inkomna synpunkter 

har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

 

Enligt plan- och bygglagen kan kommunen om den bedömer det lämpligt ta 

fram ett program som anger utgångpunkter och mål för ett område. Planpro-

grammet är en icke bindande vägledning för fortsatt detaljplanearbete där den 

övergripande strukturen bestäms. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 97. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att godkänna planprogram 2017-2024 för Hallstahammars centrum. 

 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges beslut 

ovan  

att detaljplaner för del 1 och del 2 enligt planprogrammet ska tas fram, samt 

 

att gestaltningsprogram tas fram för centrum. 

 

 

 

_________ 
Exp till Planavdelningen 
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KS § 131 

 

Detaljplan för Knektbacken II, Dp 205 – för antagande    Dnr 268/15 

 

2015 startade arbetet med att upprätta en ny detaljplan för Knektbacken då det 

råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya bostäder är stort är syftet 

med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus i 

varierande höjd. 

 

Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstahammars järn-

vägsstation i väster och i nära anslutning till centrum i öster. Området är ut-

pekat som exploateringsområde för flerbostadshus med befintlig detaljplan i 

gällande översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt 

bostadsområde med flerbostadshus i varierande höjd. Detaljplanen ska möjlig-

göra ett nytt stråk för fotgängare och cyklister mellan centrum och järnvägs-

stationen och på så sätt knyta ihop platserna. Detaljplanen ska även möjliggöra 

ett nytt resecentrum vid järnvägen genom att reservera mark till ändamålet.  

 

Under samrådet kom det in 22 skriftliga synpunkter, vilka har sammanställts i 

en samrådsredogörelse. Planen skickades sedan ut på granskning mellan den 15 

maj och den 22 juni. Under granskningen kom det in 10 skriftliga synpunkter, 

vilka redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har mindre för-

ändringar gjorts i detaljplanen. Riktvärdena för buller har bland annat ändrats 

och planen anpassats till de nya värdena. En bestämmelse om brandskyddade 

fasader har också lagts till på inrådan av Trafikverket. På grund av projektets 

storlek, ekonomiska konsekvenser och bedömda allmänna intresse handläggs 

detaljplanen med utökat förfarande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 98. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att anta detaljplan för Knektbacken II, DP 205, samt  

 

att detaljplan för Knektbacken II, DP 205 bedöms vara förenlig med kraven på 

en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet Miljöbalken. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att godkänna granskningsutlåtande för detaljplan Knektbacken II, Dp 205. 

 

 

_________ 
Exp till Planavdelningen 
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KS § 132 

 

VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2016 – ansvarsfrihet för 

styrelsen    Dnr 192/17 

 

Tony Frunk (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder Pia 

Håkansson (S). Rolf Hahre (S) utses att justera paragrafen. 

 

VafabMiljö kommunalförbund har den 17 maj 2017 inkommit med årsredovis-

ning för 2016. 

 

Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-

visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-

sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

 

Revisorerna tillstyrker i berättelse 4 april 2017 att ledamöterna i styrelsen be-

viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 99. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Härefter återinträder Tony Frunk (S). 
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KS § 133  

 

Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030 - för yttrande 
Dnr 162/17 

 

Arboga kommun har översänt samrådshandling för ny översiktsplan för Arboga 

kommun, ”Framtidens Arboga – översiktsplan för Arboga kommun med ut-

blick mot 2030” för yttrande. 

 

Av handlingarna framgår bl a att gällande översiktsplan för Arboga kommun är 

från 2009. De senaste åren har förutsättningarna för kommunen ändrats, befolk-

ningen har ökat och behovet av nya bostäder har blivit större. Arboga kommun 

är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030. Översikts-

planen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag 

och verksamheter, samtidigt som man utvecklar stadens unika miljöer och när-

het till grönska och vatten. En aktualiseringsprövning visade 2012 att översikts-

planen var inaktuell och behövde revideras. I den nya planen finns mer utpekad 

mark för bostäder och verksamheter. En LIS-bilaga för landsbygdsutveckling i 

strandnära läge har tagits fram i syfte att främja bostadsbebyggelse på landet. 

Översiktsplanen innehåller riktlinjer och vägledningar för att kunna bli ett stöd i 

planeringen. Norr om trafikplats Sätra finns förslag på framtida järnvägssträck-

ning mellan Stockholm och Oslo som ytterligare skulle vidga arbetsmarknaden, 

förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra till att knyta ihop Mälardalen.   

 

Planavdelningen anför att översiktsplanen tydligt visar stadens utvecklings-

möjligheter de kommande åren och att man inte har något att invända mot för-

slaget. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 100. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra mot förslaget. 

 

 

 

_________ 
Exp till Arboga kommun  
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KS § 134 

 

Riktlinje för e-förslag i Hallstahammars kommun    Dnr 215/17 

 

Styrgruppen för medborgardialog gav våren 2016 kommunstyrelseförvalt-

ningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på verktyg för e-förslag i Hallsta-

hammars kommun.  E-förslag är ett webbaserat verktyg för invånare, verk-

samma och besökare till Hallstahammars kommun som vill väcka ett förslag i 

syfte att bidra till utvecklingen av kommunen. Förslaget publiceras på hallsta-

hammar.se och andra personer kan därefter stödja förslaget genom att rösta på 

det.  

 

Syftet med införandet av e-förslag är: 

 Att öppna upp en kanal för medborgare att engagera sig och framföra förslag 

till politiker,  

 Att stärka det representativa systemet genom ett ökat inflöde av idéer till den 

politiska dagordningen, 

 Att öka tillgängligheten till politiken för invånarna, samt  

 Att inkomna förslag ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och 

service. 

 

Två avgörande principer är utgångspunkten för e-förslag i Hallstahammars 

kommun: 

 Förtroendevalda och tjänstepersoner är öppna för att ta emot förslag från 

våra invånare 

 Kommun är öppen för att låta oss påverkas av våra invånare genom e-förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2017 § 70 att införa e-förslag fr o m 

den 1 september 2017 och att kommunstyrelsen ska fastställa riktlinjer för han-

tering av e-förslag. 

 

Förslag till riktlinjer har upprättats. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 101. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa riktlinje för e-förslag i Hallstahammars kommun.  

 

 

 

_________ 
Exp till Reglementspärmen 

 Samtliga förvaltningar 

 Samtliga chefer, kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 135 

 

Bidrag för finansiering av Grannsamverkanskyltar    Dnr 166/17 

 

SSF Stöldskyddsföreningen ansöker i skrivelse den 12 maj 2017 om bidrag om  

5 000 kronor per år under en tvåårsperiod med start 2017. Av skrivelsen fram-

går att efterfrågan på skyltar har ökar markant under 2016 och början av 2017 

varpå verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt tillskott. Detta för att fort-

sättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga grannsamverkansområden 

och nya som vill starta upp. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2017 ”Idag 

finansieras allt Grannsamverkansmaterial av försäkringsbolagen (Folksam, 

Länsförsäkringar, TryggHansa, if, Moderna försäkringar, Dina försäkringar) 

samt mindre delar från Villaägarna, Hyresgästföreningen, SABO, Sveriges 

kommuner och landsting samt SSF Stöldskyddsföreningen. Stöldskyddsföre-

ningen får inga statliga bidrag för verksamheten. Det är första gången som 

Stöldskyddsföreningen går ut och ber om ett frivilligt bidrag från kommunerna 

eftersom intresset och behovet av material är så stort. Stöldskyddsföreningen 

har begärt ett bidrag av alla kommuner, med 5000 kr per kommun. Stöld-

skyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. SSF arbetar 

brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinionsbildning. SSF 

är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Det överskott som genereras 

av våra tjänster, som ex. Nyckelbrickan, DNA-märkning, Spärrtjänst och våra 

utbildningar, återinvesterar de i ideell verksamhet. Stöldskyddsföreningens 

grannsamverkansskyltar och rådgivningen stödjer kommunens brottsföre-

byggande arbete. För att ge bidrag vill vi se en finansieringsmodell som utgår 

från antal invånare i kommuner och/eller ett bidrag som utgår från aktiva 

grannsamverkansombud.” Avslutningsvis föreslås att ansökan avslås. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 102. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att för 2017 bevilja SSF Stöldskyddsföreningen bidrag om 5 000 kronor för 

finansiering av grannsamverkanskyltar, samt 

 

att uttala att föreningens ansökan om bidrag borde utgå från en annan finansie-

ringsmodell, t ex kommuninvånarantal. 

 

 

_________ 
Exp till SSF Stöldskyddsföreningen’ 

 Controller 

 Strategisk utveckling 
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KS § 136 

 

Bidrag till arrangemang av Kolbäcks Kolifej 2017 - Kolbäcks Kolifej-

förening    Dnr 197/17 

 

Kolbäcks Kolifejförening ansöker i skrivelse den 9 maj 2017 om bidrag för 

genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej, lördagen den 2 

september 2017. Av skrivelsen framgår att kostnaderna för genomförandet av 

arrangemanget uppgår till 22 275 kronor. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 14 juli 2017 bl a: ”Kommu-

nen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag för samma ändamål från kommun-

styrelsens medel för näringslivsutveckling.  Delar av det sökta bidraget till 

Kolifejföreningen om 12 500 kronor tillstyrks. Då evenemanget under senare år 

marknadsförts på kommunens vägtavlor vid E18, föreslås även att del av bidra-

get till ett värde av 2 500 kr tillstyrks. Det totala stödet blir 15 000 kr, vilket 

kan jämföras med tidigare stöd till Drakbåtsfestivalen.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 103. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring 

under arrangemanget, bevilja Kolbäcks Kolifejförening bidrag om 15 000 kro-

nor för genomförande av 2017 års arrangemang i Kolbäck och att medel härför 

ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 

 

 

 

_________ 
Exp till Kolbäcks Kolifejförening 

 Controller 

 Näringslivsenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-08-28 13 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 137 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande     Dnr 77/17 

 

Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kom-

munstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndi-

gande ändras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 104. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 20 mars 2017 § 54 och med verkan 

fr o m m den 1 september 2017 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyn-

digande i dess helhet nya lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, 

samt  

 

att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-

nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 

fattade beslut.  

 

 

 

_________ 
Exp till Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KS § 138 

 

Stiftelsen Trångfors Smedja – ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 167/17 

 

Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträde. I hans ställe inträder Pia 

Håkansson (S). 

 

Stiftelsen Trångfors Smedja har översänt årsredovisning för år 2016 samt 

revisionsberättelse i vilken revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Enligt 14 § stiftelseurkunden för Trångfors Smedja beslutar kommunstyrelsen 

om ansvarsfrihet skall beviljas styrelseledamot. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 27 februari 2017 att styrelsens 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 105. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors Smedja beviljas ansvarsfri-

het för år 2016. 

 

Härefter återinträder Rolf Hahre (S). 

 

 

 

_________ 
Exp till Stiftelsen Trångfors smedja 
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KS § 139 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 1 september 2017     

Dnr 217/17 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 maj 2016 § 84 om ny delegationsordning 

för kommunstyrelsen. 

 

Förslag till ny delegationsordning har upprättats. I delen 1 är punkterna 2:8-

2:15 nya. 2:8 avser beslut om granskningsutlåtande gällande kommunens 

detaljplaner. 2:9 avser e-förslag och punkterna 2:10-2:15 avser beslut om repre-

sentation och gåva. I delen 2 är punkterna 11:9-11:12 nya. 11:9 avser yttrande 

om allmän kameraövervakning.11:10-11:12 avser säkerhetsklassning av per-

sonal.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2017 § 106. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 maj 2016 § 84 fastställa delegering av 

beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1, allmän del och del 2, specifika områ-

den, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_________ 
Exp till Reglementspärmen 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-08-28 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 140 

 

Representanter i länsdelssamråd om kollektivtrafik    Dnr 39/17 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Örjan Andersson (S) och David Lindberg (L) som kommunens repre-

sentanter i länsdelssamråd om kollektivtrafik t o m den 31 december 2018. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Region Västmanland 

 Örjan Andersson 

 David Lindberg 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-08-28 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 141 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-28 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-28 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2017-08-21 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 


