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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (20) 

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

  

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

 Örjan Andersson (S)   

 Thure Andersen (S)   

 Marijo Edlund (S)   

 Tony Frunk (S)   

 Reijo Tarkka (V)  

 Hans Strandlund (M)   

 Sigge Synnergård (L)   

 Anna Gunstad Bäckman (C)  

 Peter Ristikartano (MP)  

   

   

   

   
 Ersättarna: Pia Håkansson (S), Lennart Ahlström (S), Åsa Kfouri (MP), Jenny 

Landernäs (M) §§ 190-200, samt kommunchef Carin Becker-Åström och 

Staffan Andersson, övriga deltagare se §§ 187-188  

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

   

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 16 november 2017 klockan 15.30  
  

Underskrifter  Paragrafer 187 - 200 

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

  Staffan Andersson 
  

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

  Catarina Pettersson (S)  
  

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

  
 Tony Frunk (S)                                       Hans Strandlund (M) 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 187 - 200 
  

Sammanträdesdatum 2017-11-13 
  

Anslaget uppsättes 2017-11-16 Anslaget nedtages 2017-12-08 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Staffan Andersson 
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KS § 187 

 

Information från Region Västmanland    Dnr 40/17 

 

Regionstyrelsens ordförande Denise Nordström (S), regiondirektör Anders 

Åhlund, hälso- och sjukvårdsdirektör Anne-Marie Svensson och regional 

utvecklingsdirektör Maria Linder informerar om Region Västmanlands 

organisation. 
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KS § 188 

 

Information av kommunchefen/förvaltningen    Dnr 40/17  

 

Kommunchef Carin Becker-Åström informerar om att Mikael Eriksson har 

rekryterats till tjänsten som ekonomi- och finanschef för kommunen. Mikael 

Eriksson tillträder den 1 mars 2018. 
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KS § 189 

 

Information från Region Västmanlands beredningar    Dnr 40/17 

 

Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 

senaste mötet. 

 

Reijo Tarkka (V) rapporterar från konferens med Fibra och från Mälardalens 

brand- och räddningsförbunds förbundsdirektion. 

 

Catarina Pettersson (S) informerar om möte med Mälarenergi. Bland annat ska 

kommunen ska göra en LONA-ansökan gällande gemensam förstudie. 

 

Ture Andersen (S) informerar om att det finns möjlighet att lämna synpunkter 

på den regionala kulturplanen på Kulturhuset den 29 november klockan 18.30. 
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KS § 189 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 

paragrafer 

 

§§ 190-193 – socialchef Lillemor Quist  

§ 195 – enhetschef Carina Elliot  

§ 194 och §§ 196-199 – kommunchef Carin Becker-Åström 
 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.30 – 14.00. 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 190 

 

Priser i äldreomsorgens restauranger   Dnr 269/17 

 

Socialnämnden föreslår den 25 oktober 2017 § 111 att fullmäktige ska fastställa 

priser i äldreomsorgens restauranger. 

 

I Hallstahammars kommun finns tre restauranger inom äldreomsorgen. I social-

förvaltningens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 framhålls att det är viktigt 

att lunchpriset för externa besökare inte är för lågt för att undvika oönskad kon-

kurrens med privata entreprenörer.  

 

Socialförvaltningen har upprättat förslag till prislista i vilken bl a föreslås att 

priset för lunch i äldreomsorgens restauranger fastställs till 85 kronor för gäster 

och personal, 59 kronor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor för 

barn (3-12 år). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 141. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar att priset för lunch i äldreomsorgens restauranger 

fastställs till 85 kronor för gäster och personal, 75 kronor för pensionärer och 

33 kronor för barn och att priserna räknas upp med 2,2 procent varje år, samt att 

socialnämnden får fastställa övriga priser inom äldreomsorgens 

restaurangverksamhet. 

 

Sigge Synnergård (L) och Anna Gunstad Bäckman (C) instämmer i Hans 

Strandlunds yrkande. 

 

Tony Frunk (S) yrkar som ett tillägg till Hans Strandslunds yrkande att beslutet 

ska gälla från och med den 1 januari 2018. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Hans Strandluns yrkande och med avslag till arbetsutskottets förslag, samt med 

bifall till Tony Frunks (S) tilläggsyrkande.  
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Forts KS § 190 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att fastställa priset för lunch på äldreomsorgens restauranger till 85 kronor för 

gäster och personal, 75 kronor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor 

för barn (3-12 år), 

 

att priserna räknas upp med 2,2 procent varje år,  

 

att socialnämnden fastställer övriga priser inom äldreomsorgens 

restaurangverksamhet, samt 

 

att beslutet gäller från den 1 januari 2018. 
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KS § 191 

 

Redovisning av ej verkställda gynnandebeslut enligt socialtjänstlagen 

(SoL) för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg - kvartal 3 år 

2017     Dnr 154/17 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 

i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 

socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 

kap 1 § socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd 

inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 

Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och om-

sorg, IVO, och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2017 visar att det inte 

fanns några gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom äldre- 

och handikappomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen finns sex stycken 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 

 

Socialnämnden har den 25 oktober 2017 § 109 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2017 till bl a kommunfullmäk-

tige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 142. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 192 

 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3 år 2017   Dnr 153/17 

 

Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, 

skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-

ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 

skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte 

verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska 

ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och 

kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2017 visar på att det 

vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts. 

 

Socialnämnden har den 25 oktober 2017 § 110 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2017 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 143. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 193 

 

Nytt reglemente för socialnämnden    Dnr 270/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 § 138 om nytt reglemente för 

socialnämnden. 

 

Socialnämnden föreslår den 25 oktober 2017 § 105 att fullmäktige ska anta nytt 

reglemente för socialnämnden 

 

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2017:425) om elektroniska ciga-

retter och påfyllningsbehållare. Med anledning av den nya lagstiftningen, som 

innebär att kommunen tillsammans med polisen har ansvar för den omedelbara 

tillsynen på försäljningsstället, behöver Hallstahammars kommun utse ansvarig 

nämnd för lagens efterlevnad.  

 

I tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017 från alkohol- och tobakshandläggare an-

förs bland annat att: ”Bestämmelserna i denna lag motsvarar de i tobakslagen 

men omfattar elektroniska cigaretter (s.k. e-cig) och påfyllningsbehållare för 

dessa. Detta innebär att det fr.o.m. lagens ikraftträdande den 1 juli 2017 finns 

bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 

dessa produkter. Idag ansvarar socialnämnden för efterlevnad av tobakslagen, 

mot bakgrund av likheten mellan dessa lagar förefaller det rimligt att samma 

nämnd även får ansvar för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. Detta skulle innebära effektivitetsvinster vad gäller tillsyn 

exempelvis.” 

 

Under § 2 i reglementet finns en ny punkt 8 – att svara för efterlevnad av lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 144. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2011 § 138 och med verkan fr o m 

den 1 december 2017 anta nytt reglemente för socialnämnden enligt en till ären-

det tillhörande bilaga. 
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KS § 194 

 

Förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner – finansiering härför under 

ett år    Dnr 223/17 

 

Personalutskottet beslutade den 11 oktober 2017 § 16 att som i ett led öka kom-

munens attraktivitet som arbetsgivare ställa sig bakom förslaget om förmåns-

portal för kostnadsneutrala förmåner, samt att då samtliga nämnder inte anser 

sig kunna finansiera systemet inom nuvarande budgetram, överlämna frågan 

om finansiering till kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har i yttranden ställt 

sig positiva till förslaget och alla nämnder utom socialnämnden anser sig kunna 

finansiera systemet inom nuvarande budget. 

 

HR-chefen anför i skrivelse den 4 september 2017: ”I konkurrensen om nya 

medarbetare liksom för att behålla nuvarande medarbetare, är det viktigt att ut-

veckla kommunens varumärke – Hallstahammars kommun ska uppfattas som 

en attraktiv arbetsgivare. Begreppet attraktivitet innehåller många dimensioner 

varför kommunens insatser måste vara både generella och individanpassade. Ett 

viktigt område i detta sammanhang är hur vi lyckas beskriva vilka förmåner 

varje enskild anställd har inom Hallstahammars kommun. Förmånerna i en 

kommunal anställning kan på flera områden mäta sig med motsvarande inom 

andra avtalsområden/sektorer. Kommunen behöver emellertid utveckla sitt sätt 

att förmedla och marknadsföra förmåner för våra medarbetare och blivande 

medarbetare. Ett mer samordnat förmånssystem kan förväntas ge bl a följande 

effekter; underlätta rekrytering av nya medarbetare, uppskattning från befintliga 

medarbetare, tydligare information om befintliga förmåner, mervärde genom 

tydliga erbjudanden, nya kostnadsneutrala förmåner, en helhetslösning för flera 

tjänster och valfrihet för individen. Exempel på områden där individuell infor-

mation kan förmedlas är om pensionen, försäkringar, löneväxling, friskvård 

mm. En viktig förmån för att rekrytera och behålla personal har i andra kom-

muner visat sig vara att erbjuda olika förmåner, som kan erhållas genom löne-

växling, Främst på grund av ett mer fördelaktigt pris, men också genom att 

medarbetare ges möjlighet att betala via avdrag på lönen. Exempel på förmån 

som kan erhållas genom löneväxling är elcykel och dator. 

 

Kostnaden för förmånsportalen beräknas totalt uppgå till ca 480 000:- per år 

vilket motsvarar 400 kr per anställd. Finansieringen sker genom att kostnaden 

fördelas på de olika förvaltningarna i förhållande till antal anställda. Per den 31 

december 2016 hade förvaltningarna följande antal tillsvidareanställd personal: 

• Socialförvaltningen: 603 medarbetare  

• Barn- och utbildningsförvaltningen: 401 medarbetare 

• Tekniska förvaltningen: 95 medarbetare 

• Kommunstyrelseförvaltningen: 47 medarbetare 

• Kultur- och fritidsförvaltningen: 28 medarbetare 

• Bygg- och miljöförvaltningen: 10 medarbetare” 
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Forts KS § 194 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 31 oktober 2017 ”Eftersom inte alla 

nämnder anser sig ha ett ekonomiskt utrymme behövs en alternativ finansiering 

under en övergångsperiod. Som HR chefen anför i sin skrivelse är förmånspor-

talen ytterligare en åtgärd för att Hallstahammars kommun ska i ’I konkurren-

sen om nya medarbetare liksom för att behålla nuvarande medarbetare, är det 

viktigt att utveckla kommunens varumärke – Hallstahammars kommun ska 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare´. Det är därför angeläget att 

Förmånsportalen kan införas. Då det finns ett visst utrymme 2017 inom 

kommunstyrelsens budgetram, utvecklingsmedel under KS samt medel till 

kommunchefens förfogande, är förslaget att under en prövotid om max ett år får 

förmånsportalen belasta kommunstyrelsens budgetram. På så sätt finns också 

en rimlig möjlighet för nämnderna/förvaltningarna att ta in kostnaderna inom 

sina budgetramar inför kommande period.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 145. 

 

Tony Frunk (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

förmånsportalen ska utvärderas inom det första året till personalutskottet. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Tony Frunks (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som i ett led öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare ställa sig bakom 

förslaget om förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner,  

 

att kostnaderna för förmånsportalen får belasta kommunstyrelsens budgetram 

under högst ett år med totalt 480 tkr, därefter får nämnderna budgetera 

kostnaderna för sin personal inom sina respektive budgetramar, samt 

 

att förmånsportalen ska utvärderas inom det första året till personalutskottet. 

 

__________ 
Exp till: Ekonomi- och finans 

 Samtliga nämnder 

 HR-chefen 

 Kommunchefen 

 Reglementspärmen 
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KS § 195 

 

Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar fr o m den 1 januari 2018 (va-taxa)     Dnr 264/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 23 oktober 2017 § 118 att fullmäktig ska anta 

ny VA-taxa fr o m den 1 januari 2018. 

 

Nu gällande va-taxa antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 38. 

Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar 

enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång 

årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av 

kommunfullmäktige. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2017 bland annat att: ”I 

dagsläget täcker inte anläggningsavgifterna anläggningskostnaderna för vatten, 

spill- och dagvatten. Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster ska kostnaderna för den allmänna VA- anläggningen fördelas på de 

som är avgiftsskyldiga på ett skäligt och rättvist sätt. Eftersom 

anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker kostnaderna är fördelningen inte 

rättvis i nuläget. Den ojämna fördelningen utgör en risk att andra delar inom 

VA måste nedprioriteras. En 50 % höjning av anläggningsavgifter som ska 

implementeras i VA-taxan och börja gälla från och med årsskiftet 2017/2018”.  

 

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där anläggningsavgifter 

i Hallstahammar höjs med 50%. För Typhus A (normal villa) innebär det en 

höjning från 88 325 kronor till 132 488 kronor. För typhus B (flerbostadshus) 

innebär det en höjning från 313 357 kronor till 470 035 kronor. Bruknings-

avgifterna höjs med 2,1 %, detta motsvarar en höjning med 72 kronor inklusive 

moms för en normalvilla. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 146. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att upphäva sitt beslut den 3 april 2017 § 38 och från och med den 1 januari 

2018 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsan-

läggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande 

bilaga, samt  

 

att debiteringen skall ske kvartalsvis. 
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KS § 196 

 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - för yttrande    Dnr 227/17 

 

Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-

2029 på remiss. Planförslaget remitteras till berörda remissinstanser, som har 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till Näringsde-

partementet senast den 30 november 2017. 

 

Arbetet har skett på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar 

åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla våra statliga 

vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra 

till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och för framtiden, 

och förbättra möjligheterna för individer och företag att möta dagens och 

morgondagens utmaningar. Den statliga planeringsramen för åtgärder i trans-

portinfrastrukturen för perioden 2018– 2029 är beslutad av riksdagen och upp-

går till 622,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jäm-

fört med befintlig plan. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de 

transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infra-

struktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och 

hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex samhällsut-

maningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet. Planförslaget 

bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 

transportsystemet. Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder 

har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att nå de 

transportpolitiska målen. 

 

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har yttrat sig över planen den 

23 oktober 2017 § 112 respektive den 26 oktober 2017 § 54. 

 

Kommunchefen har upprättat förslag till yttrande den 31 oktober 2017 i vilket 

bl a framgår att kommunen i huvudsak ställer sig bakom synpunkter från 

Region Västmanlands remissvar, vilka redovisas i kommunens yttrande. Vidare 

vill Hallstahammar framföra följande: Vi vill dock understryka att kommunens 

vattenverk ligger i direkt anslutning till planerad utbyggnad av E18 och 

behöver därför flyttas vid en utbyggnad. Kostnaderna för flytten måste därför 

beaktas i den nationella planen. Dessvärre konstateras att Trafikverket har 

reviderat kostnaden för, den så viktiga, höjningen av bron över E18 vid 

Sörstafors. Resultatet av revideringen är att kostnaden har ökat högst väsentligt. 

Detta medför att den inte kan inrymmas i den Regionala transportplanen. Det är 

därför av största vikt att kostnaden kan inrymmas i den Nationella planen för 

transportsystemet 2018-2029 i enlighet regeringens beslut 1961. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 147. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 15 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 196 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att stycket kring brohöjningen tas bort ur 

Hallstahammars kommuns förslag till remissyttrande. I övrigt ställer han sig 

bakom regionens yttrande och kommunens övriga synpunkter. 

 

Hans Strandlund (M) och Anna Gunstad Bäckman (C) instämmer i Sigge 

Synnergårds yrkande. 

 

Peter Ristikartano (MP) yrkar bifall till eget förslag till yttrande daterat den 13 

november 2017. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

kommunen ska framföra att Trafikverket i samband med ombyggnation av E-

18 bör möjliggöra för oskyddade trafikanter att ta sig från Lyckhem till 

Eriksberg genom att anlägga en cykelväg vid sidan av motorvägen, samt att 

tillgodose oskyddade trafikanters möjlighet att på ett säkert sätt ta sig över E18 

vid Lyckhem väg 252 där gång- och cykelväg helt saknas vid trafikplatsen. 

 

Peter Ristikartano (MP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

följande ska framföras: Hallstahammars kommuns synpunkt även är att 

fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder (t ex påverkan av beteendemönster) 

ska läggas till och finansieras med nationell plan, även utan att fysiska åtgärder 

genomförs. Regeringens uppdrag om framtagandet av nationell plan, 

N2017/02312fTIF m.fl., uppmanar till detta. Ökad finansiering för 

fyrstegsprincipens 1 och 2 steg behövs i planen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och med avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande och 

med avslag på Peter Ristikartanos yrkande (MP).  

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Petterssons (S) 

tilläggsyrkande och med bifall till Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 16 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KS § 196 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som sitt yttrande över Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 

överlämna förvaltningens skrivelse daterad 31 oktober 2017, 

 

att framföra att Trafikverket i samband med ombyggnation av E-18 bör 

möjliggöra för oskyddade trafikanter att ta sig från Lyckhem till Eriksberg, 

genom att anlägga en cykelväg vid sidan av motorvägen, samt att tillgodose 

oskyddade trafikanters möjlighet att på ett säkert sätt ta sig över E18 vid 

Lyckhem väg 252 där gång- och cykelväg helt saknas vid trafikplatsen, samt 

 

att framföra följande: Hallstahammars kommuns synpunkt är även att 

fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder (t ex påverkan av beteendemönster) 

ska läggas till och finansieras med nationell plan, även utan att fysiska åtgärder 

genomförs. Regeringens uppdrag om framtagandet av nationell plan, 

N2017/02312fTIF m.fl., uppmanar till detta. Ökad finansiering för 

fyrstegsprincipens 1 och 2 steg behövs i planen. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L) och 

Anna Gunstad Bäckman (C), bilaga 1 § 196/2017, samt Peter Ristikartano 

(MP). 

 

_________ 
Exp till Näringsdepartementet 

 Tekniska nämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kommunchefen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 17 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

KS § 197 

 

Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning - för yttrande    Dnr 252/17 

 

Justitiedepartementet har remitterat betänkandet SOU 2017:74, Brottsdatalag – 

kompletterande lagstiftning till bl a Hallstahammars kommun för yttrande 

senast den 24 november 2017. För kommunernas del är det särskilt kapitel 5, 6 

och 17.1 som ska beaktas i remissen.  

 

Europeiska unionen har beslutat om en genomgripande dataskyddsreform som 

ska vara genomförd i medlemsländerna under våren 2018. Reformen innebär 

dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar 

dataskyddet vid bl a brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Ut-

redningens betänkande omfattar hur dataskyddsdirektivet ska genomföras i 

svensk rätt genom en ny ramlagstiftning – Brottsdatalagen. 

 

Den nya föreslagna ramlagstiftningen kommer att fylla ungefär samma funktion 

som personuppgiftslagen gör idag i verksamhet som rör brottsbekämpning, lag-

föring, straffverkställighet och upprätthållande av allmän ordning och säkerhet.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 30 oktober 2017 att man 

gått igenom de aktuella avsnitten och inget har framkommit som gör att de har 

några synpunkter eller något att erinra mot förslaget. Betänkandet innebär i 

stort i de aktuella avsnitten anpassningar i nuvarande lagstiftning till införande 

av den nya ramlagstiftningen 
 

Arbetsutskottet beslutade den 6 november 2017 § 148 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

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

något att erinra mot betänkandet. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uttala att Hallstahammmars kommun inte har något att erinra mot 

betänkandet SOU 2017:74, Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning. 

 
__________ 

Exp till:  Justitiedepartementet 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 18 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 198 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 15 november 2017     

Dnr 217/17 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 § 158 om ny delegations-

ordning för kommunstyrelsen. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att delegationsordningen ska kompletteras 

med punkten 10.2.4; Godkänna samrådsredogörelse som handläggs med be-

gränsat, samordnat eller standardförfarande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 149. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 11 september 2017 § 158 fastställa dele-

gering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 allmän del och del 2 (speci-

fika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

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

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 

 

 

________ 
Exp till Reglementspärmen 

 Samtliga personer i förteckningen 

 Samtliga nämnder  

 Planchefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 19 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 199 

 

Avstämningsbeslut Mål och budget 2018-2020 för kommunstyrelsen         

Dnr 177/17 

 

Förvaltningen har arbetat fram en sammanställning av förändringar och ej 

kända kostnader utifrån kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 för 

mål och budget 2018-2020. Av sammanfattningen framgår att Mål och budget 

för 2018-2020 för kommunstyrelsen i princip ligga fast för kommunstyrelsen. 

Arbetet med att vidta åtgärder för områden som avviker fortsätter även den 

kommande perioden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2017 § 150. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag från fullmäktiges 

behandling av mål och budget den 19 juni 2017 § 86. 

 

Sigge Synnergård (L) och Anna Gunstad Bäckman (C) instämmer i Hans 

Strandlunds yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna sammanställning av förändringar och kostnader utifrån kommun-

fullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 för mål och budget 2018-2020. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L) och 

Anna Gunstad Bäckman (C). 

 

________ 
Exp till: Kommunchefen 

 Ekonomi- och finans 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2017-11-13 20 (20) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 200 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-11-13 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-11-13 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2017-11-06 

 

-  personalutskottets protokoll 2017-10-11 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 


