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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-06-07 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30- 15.15 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S) ej § 123  
 Thure Andersen (S) § 102-104  
 Marijo Edlund (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Hans Strandlund (M) § 104-126  
 Sigge Synnergård (L)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Peter Ristikartano (MP) § 101-115  
 Rolf Hahre (S) § 101, 105-126  
 Örjan Andersson (S) § 123  
 Jenny Landernäs (M) § 101-103  
 Lennar Ahlström (S) § 116-126  
   
 Ersättarna: Rolf Harhe (S) § 102-104, Lennart Ahlström (S) § 101-115, Örjan 

Andersson (S) ej § 123, Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M) § 104-126, David 
Lindberg (L) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, 
övriga deltagare se § 104 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) och Kjell Ivemyr (S). 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 10 juni 2016 klockan 11.30. 
 
Underskrifter  Paragrafer 101 - 126 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  

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

   
 Justerande ........................................................................................................................................... 
 Sigge Synnergård (L)    Kjell Ivemyr (S) 
 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 101 - 126 
  

Sammanträdesdatum 2016-06-07 
  

Anslaget uppsättes 2016-06-10 Anslaget nedtages 2016-07-04 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 101 
 
Information om  Jobbcentrum    Dnr 19/16 
 
T f områdeschef Hanna Wannberg och socialchef Lillemor Quist informera om 
vad som hittills gjorts inom Jobbcentrum och vad som är på gång under hösten. 
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KS § 102 
 
Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 
 
Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 
möte. 
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KS § 103 
 
Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 19/16 
 
Förvaltningen informerar att flytt av avfallsstationen från kommunhusets parke-
ring kommer att ske under sommaren. 
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KS § 104 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 105-107, 109 – ekonomichef/birt kommunchef Kenth Erngren 
§ 116, 118-119 – planchef Jacob Lithammer 
§ 110-111, 125 – näringslivschef Madeleine Ahlqvist 
§ 108, 112-113 – kommunchef Carin Becker-Åström 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.30. 
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Sammaträdet återupptas 
 
 
KS § 105 
 
Resultatprognos per 30 april 2016 för Hallstahammars kommun   
Dnr 160/16 
 
Årets första resultatprognos per april indikerar avvikelser för våra verksam-
heter. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott trots historiskt 
höga tillskott såväl i budget 2014-2016. Ramarna utökades 2014 i förhållande 
till 2013 års budget med 36 Mkr. Under 2015 utökades ramarna med ytterligare 
31 Mkr. I budget 2016 utökas ramarna med ytterligare nästan 32 Mkr. Under 
tre år har alltså verksamhetsramarna utökats med 99 Mkr. Nästan 1,5 gånger 
mer än skattetillväxten. Driftresultatet beräknas exklusive pensionskostnader 
till -13,8 , inklusive pensionskostnader -5,5 Mkr. Totalt beräknas årsresultatet 
enligt prognosen uppgå till +0,3 Mkr, budgeterat resultat 2016 +2 Mkr, om ett 
finansnetto motsvarande budgeten för år 2017 kan uppnås. 
 
Iakttagelser som gjorts i tidigare års prognoser nämligen att man med god 
precision prognostiserar kostnadssidan (om än något högt) finns en tydlig ten-
dens att man underskattar intäktssidan. Utöver detta är det f n svårt att med god 
säkerhet pricka årets avskrivningar beroende på att det efter endast fyra måna-
der är vanskligt att få grepp på årets investeringar. Nivån blir väsentligt högre i 
år men hur hög? Läget för totalekonomin är f n svårbedömd men vi har i slutän-
dan vår balansfond att tillgripa om helåret 2016 uppvisar underskott. Skärpt 
budgetkontroll påkallas och går det att skjuta upp en ej startad verksamhet utan 
att andra ej önskvärda effekter uppstår, bör detta övervägas. 
 
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt 
har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebeta-
larnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en re-
striktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten be-
hövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finan-
siella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa be-
hövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamåls verksamhet samt för 
att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan 
ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga eko-
nomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot 
verksamhetens behov på längre sikt. 
 
Det s k balanskravet kan bli svårt att klara enligt prognosen för år 2016, men då 
har vi i det korta perspektivet vår balansfond att tillgripa. Styrelsen och nämn-
derna anmodas att upprätta handlingsplaner och följa upp sina tidigare hand-
lingsplaner för att nå bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel och 
verksamhetens behov. Redovisningen skall ske senast i samband med att 
delårsrapporten per augusti översänds till kommunstyrelsen. 
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Forts KS § 105 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 87. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa resultatprognos ett för år 2016, samt 
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen inlämnar handlingsplaner för att kortsiktigt 
bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre ba-
lans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi. 
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KS § 106 
 
Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekon-
verteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2017    
Dnr 163/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om ramborgen för AB Hallsta-
hem för år 2016. Beslut om ramborgen för år 2017 bör beslutas vid samma 
sammanträde som Mål och budget behandlas. Kommunens ramborgen för år 
2016 för AB Hallstahem uppgår till knappt 556 miljoner kronor. Hallstahem 
arbetar aktivt med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny 
borgensteckning från kommunen. 
 
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera 
rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ra-
mar för borgensåtagandet.  
 
Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt 
högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt 
borgensbeslut behöver fattas. 
 
När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, 
vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptions-
avbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före 
låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att 
ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kom-
munen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. 
 
Förslaget omfattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem. 
Totalt uppgår ramborgen till 585,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 30 Mkr 
nyteckning och 555,6 Mkr befintliga krediter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 88. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varvid det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp,  
 
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 585,6 Mkr, 
samt 
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Forts KS § 106 
 
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låne-
förpliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen, förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
 
att undertecknande av skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med 
stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt gällande under-
skriftsbemyndigande. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Ekonomichefen/bitr kommunchefen 
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KS § 107 
 
Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj 
under år 2017    Dnr 162/16 
 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kom-
munfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till 
kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. 
Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente 
men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis 
kommunens budget. 
 
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutande-
rätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som 
exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplå-
ningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. 
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut 
om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett grän-
serna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ra-
mar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet 
kommunfullmäktige. 
 
Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens 
skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det 
kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl nyup-
plåning som omsättning av lån.  
 
Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens bud-
get. För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar 
beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja 
vad som är ny upplåning och omsättning av lån vid be slut om upplåning.  
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till 
delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen 
får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som 
avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant dele-
geringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäk-
tige angett ramar för nyupplåning och omsättning av lån. 
4 
För år 2016 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 130 000 000 kronor, upp-
låning beräknas ske under sommaren 2016. Hela beloppet kommer inte att 
lånas upp vid ett och sammatillfälle. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 89. 
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Forts KS § 107 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med 
106 000 000 kronor under år 2017, med utgångspunkt i föreslagen investerings-
plan i Mål och budgetdokumentet (MoB 2017-2019), samt 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett 
rambelopp om högst 150 000 000 kronor. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfull-
mäktiges beslut ovan 
 
att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning nyupplåna, d v s 
öka kommunens skulder, med totalt 106 000 000 kronor under år 2017 med ut-
gångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budgetdokumentet 2017-
2019, samt 
 
att ekonomichefen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett ram-
belopp om högst 150 000 000 kronor per år.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Ekonomichefen/bitr kommunchefen 
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KS § 108 
 
Kommunstyrelsens mål och budget 2017-2019   Dnr 164/16 
 
För perioden 2017-2019 tillfördes kommunstyrelsen förutom kompensation för 
löner och arvoden även utvecklingsmedel. I ett särskilt beslut dras dessa in 
under 2017 till förmån för kommunens ungdomscoacher, en angelägen fråga 
för hela kommunen. Under 2018 finns utvecklingsmedel upptagna i budgeten. 
Kommunstyrelsen har ett antal utvecklingsområden som behöver medel och där 
medel inte ligger på de enskilda enheterna utan sammanförs i en post benämnt 
utvecklingsmedel. Under perioden behövs resurserna för att möjliggöra utveck-
ling av IT-system för uppföljning och utvärdering av de kommunala målen och 
indikatorerna, e-tjänster, synpunkthantering, som en trygg och säker kommun. 
Dessutom bör det finnas ett visst utrymme för att säkerställa att vissa kom-
munövergripande områden kan utvecklas i önskad takt. Ett nytt ärendehante-
ringssystem med e-arkiv är en angelägen fråga då nuvarande system är mycket 
gammalt. I budgeten för 2018 finns särskilda medel upptagna för detta. Under 
2016 ska den interna kollektivtrafiken upphandlas. Det är för dagen oklart hur 
budget framöver påverkas. Det finns en kompensation för kollektivtrafik men 
den avser endast prisindexering dock ingen utökning av trafiken. Även miljöar-
betet är ett angeläget område. Under perioden 2017 utökas kommunstyrelsens 
budget för att möjliggöra en utveckling av miljöarbetet inom kommunen. 
Medel finns upptagna för en miljöstrateg. Under pågående budgetperiod före-
kommer ibland att det erbjuds olika möjligheter att utveckla olika områden i 
form av t ex projekt. Kommunstyrelsen får ett särskilt anslag för eventuella till-
kommande projekt under perioden. 
 
För 2016 har kommunstyrelsen en budget på 69 146 tkr. För 2017 – 71 746 tkr, 
ett tillskott med 2 600 tkr; för 2018 – 74 616 tkr, ett tillskott med 2 870 tkr och 
för 2019 – 75 356 tkr, ett tillskott med 740 tkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 90. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna förslag till mål och budget för kommunstyrelsen 2017-2019. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Hans Strandlund (M) och 
Sigge Synnergård (L). 
____ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomichefen/bitr kommunchefen
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KS § 109 
 
Mål och budget 2017-2019 jämte budgetramar för perioden samt skatte-
sats för 2017   Dnr 161/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 om mål och budget för 
åren 2016 till 2018. Föreliggande förslag har utifrån utfallet 2015 och nämnder-
nas resultatprognoser för år 2016 jämte nämndernas behov/önskemål för de 
kommande tre åren varit grunden i planeringen utöver nu gällande plan och de 
av kommunfullmäktige antagna målen kring god ekonomisk hushållning med 
mera. Nu gällande plan uppvisar inte budgetbalans för året 2018. Målsättningen 
för Mål och Budgetplanen 2017- 2019 är att kommunen uppvisar en balanserad 
budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,0 procent av skatter och 
statsbidrag skall eftersträvas eller 0,5 procent för varje budgetår. Resultatmålen 
klaras inte i föreliggande förslag.  
 
Inför avstämningsbeslutet i höst finns några poster kvar att hantera. Till exem-
pel har vi att hantera den förhöjda investeringsnivåns effekter på avskrivnings-
underlaget. Vidare inför avstämningsbeslutet i höst är vi förhoppningsvis klara 
med översynen av avskrivningstider, internräntor och att förslag till nya intern-
hyresavtal är färdigprocessade.  
 
Alla till buds stående medel har använts för att så långt möjligt förbättra bud-
getramarna för våra verksamheter. Föreliggande förslag till budgetramar utgör 
den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag. 
Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del av 
verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsva-
rande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar 
uppdraget med tilldelade resurser. 
 
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt 
har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebeta-
larnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restrik-
tion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs 
för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella 
målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs 
också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för 
att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan 
ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga eko-
nomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot 
verksamhetens behov på längre sikt. 
 
God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för hel-
heten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att 
verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin  
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Forts KS § 109 
 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som 
säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland 
annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, 
tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som 
ger information om avvikelser mot uppställda mål. 
 
Målsättningen om minst 0,5 procent av skatter och avgifter i årligt resultat för 
hela perioden klaras inte i detta förslag. Resultatnivån ligger kring 0,4 procent 
2017 för att sedan sjunka mot noll de två kommande åren.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 91. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 1 juni 2016 varvid synpunkter framfördes av 
fackförbunden Kommunal och SSR.  
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att fastställa utdebiteringen till 21:81 kr/skkr för år 2017, 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden 
2017-2019 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
 
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudget med 106 000 tkr 
för år 2017 och 40 000 tkr för år 2018 och 40 000 tkr får år 2019 års investe-
ringar, 
 
att styrelsen, nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges 
budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva 
verksamheten för åren 2017 till 2019 med mål med bäring mot kommunfull-
mäktiges gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande 
varvid återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 
oktober 2016,  
 
att objektsindelad investeringsbudget skall ingå i avstämningsbeslutet, samt 
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Forts KS § 109 
 
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos varvid 
nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive nämnd 
om, vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen 
skyndsamt underrättas och handlingsplan upprättas över hur budgetbalansen 
skall nås. 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Hans Strandlund (M) och 
Sigge Synnergård (L). 
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KS § 110 
 
Medfinansiering för fortsatt utveckling av centrum och handeln i Hallsta-
hammar - företagsnätverket Vi i Hallsta    Dnr 150/16 
 
Kommunstyrelsen beslutad i december 2013 att under 2014-2016 medfinan-
siera Vi i Hallsta med ett motsvarande belopp som medlemsföretagen lägger in, 
dock högts 600 000 kronor per år. 
 
Vi i Hallsta ansöker nu i skrivelse den 11 maj 2016 att Hallstahammars kom-
mun medfinansierar verksamheten för perioden 2017-2019 med samma belopp 
som för 2014-2016, för att kunna driva och utveckla arbetet med att skapa ”Ett 
levande Hallstahammar”. Detta med lika mycket som medlemmarna lägger in 
för att skapa verksamhet, upp till 600 000 kronor/år. Utöver detta önskar man 
också ett utökat bidrag för att medfinansiera behovet av personella resurser för 
att kunna driva och samordna aktiviteter i Hallstahammars kommun. Detta med 
lika mycket som medlemmarna lägger in för att skapa verksamhet, upp till 
300 000 kronor/år. Detta utökade bidrag är för att aktiviteterna tar allt mer tid 
och det blir mindre tid över för utveckling. Vidare framgår av skrivelsen vilka 
mål som Vi i Hallsta ska arbeta mot under perioden 2017-2020. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 12 maj 2016 bl a att ansökan grundar 
sig bl a på att 2012 – 2013 genomfördes ett ESF-projekt som lade grunden till 
Vi i Hallsta. Totalt satsades det 9 miljoner på utbildningar i 77 företag. I detta 
ingick även heldagsseminarium med politiker, tjänstemän, fastighetsägare och 
företagare. Man jobbade aktivt att tillsammans skapa bästa föreutsättningar för 
”Ett levande Hallstahammar”. Med ESF-projektet i ryggen drog man i gång Vi 
i Hallsta 2014. När HUI (handelns utredningsinstitut) presenterade siffrorna för 
2014 i oktober 2015 hade handelsindex stigit från 29-32. Det innebär en om-
sättningsökning i kronor motsvarande 11 % bättre än året innan. Under åren 
2010 – 2014 har handeln i Hallstahammar haft en omsättningsökning på 61 
miljoner kronor. Av dessa svara köpkraftsökningen genom en befolkningsök-
ning för 24 miljoner. Detta under en period när Erikslunds köpcentrum har öpp-
nat, ett köpcentrum som två år på raken rankats som det bästa i Sverige. En 
konkurrens som Vi i Hallsta jobbade mot och lyckades väl om man ser på siff-
rorna. Utöver att handeln gynnas så ger Vi i Hallsta tillbaks till kommunen ge-
nom att i samband med aktiviteter använda sig av lokala företag både i varor 
och tjänster. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 92. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att kom-
munstyrelsen ska få en årlig återrapport om hur man arbetar för att få en levan-
de handel i hela kommunen. I övrigt yrkar Strandlund bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
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Forts KS § 110 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelens med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att medge föreningen Vi i Hallsta en medfinansiering med motsvarande belopp 
som medlemmarna lägger in, dock högst 600 000 kronor per år i tre år, för den 
fortsatta utvecklingen av handeln inom Hallstahammars kommun och att kost-
naden härför ryms inom kommunstyrelsens budgetram,  
 
att föreningen Vi i Hallsta ska lämna en årlig återrapport om hur man arbetar 
för att få en levande handel i hela kommunen, samt 
 
att Vi i Hallsta bjuds in till kommunstyrelsen under hösten för att informera om 
sitt arbete. 
 
 
 
____ 
Exp till: Föreningen Vi i Hallsta 
 Näringslivsenheten 
 Ekonomi och planering 
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KS § 111 
 
Bidrag till arrangemang av Kolbäcks Kolifej 2016 - Kolbäcks Kolifejföre-
ning    Dnr 144/16 
 
Kolbäcks Kolifejförening ansöker i skrivelse den 9 maj om bidrag för genom-
förande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej, lördagen den 3 septem-
ber 2016. Av skrivelsen framgår att kostnaderna för genomförandet av arran-
gemanget uppgår till 36 200 kronor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 16 maj 2016 bl a: ”Kom-
munen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag för samma ändamål från kom-
munstyrelsens 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.” 
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E 18 skall kostna-
den för detta om 2 500 rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 93 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring un-
der arrangemanget, bevilja Kolbäcks Kolifejförening bidrag om 15 000 kronor 
för genomförande av 2016 års arrangemang i Kolbäck och att medel härför ian-
språktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
____ 
Exp till: Kolbäcks Kolifejförenig 
 Näringslivsenheten 
 Ekonomi och planering 
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KS § 112 
 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län 
landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional 
utveckling i länet – för godkännande   Dnr 122/16 
 
Landstinget Västmanland har den 21 april 2016 inkommit till Hallstahammars 
kommun med förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västman-
lands län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional 
utveckling. Kommunen ombeds att senast den 30 juni 2016 teckna översänd 
överenskommelse. Beslutet ska villkoras av att riksdagen innan utgången av år 
2016 har beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den 
regionala utvecklingen från och med 2017. 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 20 maj 2016 bl a att av överenskommel-
sen framgår organiseringen av arbetet med bl a en strategisk beredning. Varje 
kommun utser två ledamöter varav den ena är kommunstyrelsens ordförande 
och den andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. Lands-
tinget/regionen företräds av minst fem ledamöter högst 10 ledamöter.  Den 
strategiska beredningen har inga ersättare. 
 
Den strategiska beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen. Obli-
gatoriska uppgifter blir att bereda regionala utvecklingsprogram, länstransport-
plan, regionalt tillväxtprogram, (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, 
kollektivtrafik (nuvarande beredningen utgår), folkhälsopolicy, och gemen-
samma EU frågor. 
 
Inför starten av den strategiska beredningen år 2017 inrättar landstingsstyrelsen 
på prov tre politiska samverkansgrupper under perioden 2017-2018. En grupp 
har i uppdrag att hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom 
området socialtjänst, skola och vård. En grupp ska hantera gränsöverskridande 
frågor som rör äldre inom området hälsa, vård och omsorg. Den tredje gruppen 
ska hantera regionala kulturfrågor. 
 
I förslaget till överenskommelsen fastställs hur de ekonomiska mellanhavan-
dena för samverkan ska hanteras. Kostnaderna för samverkan i enlighet med 
överenskommelsen fördelas mellan kommunerna och regionen. Grundprincipen 
är att kommunerna står för cirka 2/3 av kostnaderna och regionen står för cirka 
1/3. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs utifrån folkmängd året in-
nan. Kostnadsnivån för samverkan fastställs inför 2017 utifrån de samverkans-
uppgifter som då överförs från VKL. Ersättningen från kommunerna till regio-
nen ska erläggas med 50% senast den 1 februari och med 50% senast den 1 
augusti innevarande verksamhetsår. Kostnaderna uppräknas årligen under man-
datperioden med landstingsprisindex, LPI. Inför en ny mandatperiod görs en ny 
bedömning av kostnadsnivån för denna samverkan. 
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Forts KS § 112 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 94. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att, under förutsättning av riksdagen innan utgången av år 2016 har beslutat att 
landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utvecklingen 
från och med 2017, godkänna överenskommelse om samverkan mellan kommu-
nerna i Västmanlands län landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor 
som stödjer regional utveckling i länet, i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. 
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KS § 113 
 
Finansiering av projekt med stöd av det tillfälliga statsbidraget 2016 
– del 2    Dnr 91/16 
 
Kommunchefen anför i skrivelse bland annat att kommunfullmäktige beslutade 
den 4 april 2016 § 69 att anslå 3 220 000 kronor av det tillfälliga statsbidraget 
under 2016 (del 1), till ett antal projekt som fanns upptagna i skrivelsen daterad 
2016-03-15. Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2016 att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltningen, kommunchef och kommunledningsgrupp, att 
utreda och kostnadsberäkna ytterligare projekt för upprusning och nyanlägg-
ning. 
 
Riksdagen har i en extra ändringsbudget beslutat att ge kommunsektorn 9,8 
miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyk-
tingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 
miljarder till kommunerna. Beloppet utbetalades under 2015 och får nyttjas 
även under 2016 och avser att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016.   
 
De extra medlen är i huvudsak en konsekvens av de överenskommelser som 
gjordes mellan regeringen och allianspartierna i slutet av oktober 2015 med an-
ledning av flyktingsituationen.  
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har yttrat sig om hur det statsbidrag 
som ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting ska redovisas. In-
komsten bör periodiseras med en jämn fördelning från och med december 
2015. Periodiseringen sträcker sig fram till och med december 2016. Medlen 
finnas tillgängliga från december 2015 och bör periodiseras med 1/13 för år 
2015. Det innebär att ca 790 000 kronor resultatförs på 2015. Resterande be-
lopp 9,5 mkr skuldbokas med 12/13 för 2016. Under 2016 finns därmed 9,5 
mkr tillgängliga för de åtgärder som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och 
nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna beaktats.  
För Hallstahammars del uppgår engångsbeloppet till 10, 3Mkr. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut i april återstår 6 280 000 kronor av det till-
fälliga statsbidraget. I enlighet med kommunstyrelsens beslut har kommunsty-
relseförvaltningen genom kommunledningsgruppen utrett ytterligare projekt 
som kan finansieras genom det tillfälliga statsbidraget: aktivitetspark i Kolbäck, 
näridrottsplats, bidrag till föreningar som tar ett stort ansvar för integration av 
nyanlända inklusive ensamkommande barn, bidrag till engångskostnader för 
flytt av Linboskolan till Parkskolan, delfinansiering av kulturhus. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 95. 
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Forts KS § 113 
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag avseende 200 000 
kronor till föreningar som tar stort ansvar för integration. I övrigt yrkar Strand-
lund avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att anslå 5 900 000 kronor till de i kommunchefens skrivelse upptagna projekt, 
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att ekonomiska medel härför anslås från det tillfälliga stadsbidraget för 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och 
Sigge Synnergård (L). 
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KS § 114 
 
Påverkan av de kommunala verksamheterna med anledning av flykting-
strömmen   Dnr 273/15 
 
Hans Strandlund (M), Anna Lundberg (L) och Anna Gunstad Bäckman (C) an-
för i skrivelse den 16 november 2016: ”I den budget som vi nu står i stånd att 
besluta kring finns ytterst få skrivningar kring hur flyktingströmmen kommer 
att påverka de olika förvaltningarna. Det är olyckligt tycker vi. Vi inser att det 
är ett svårt läge och att situationen ändras hela tiden och svårt att prognostisera 
på öret men att det kommer att påverka oss på fler än ett sätt är ställt utom allt 
rimligt tvivel. Vi vill säkerställa att vi tar höjd för och är beredda på att ta emot 
de flyktingar som söker skydd hos oss. Det är essentiellt för att vi ska kunna 
arbeta framåtriktad och värdigt. Det är också av stor vikt att vi har så breda 
beslutsunderlag vi bara kan för att i varje nämnd ta väl avvägda beslut. 
 
Därför yrkar vi i Alliansen på  
Att det tas fram analyser av hur olika scenarier kan se ut. Vad händer med 
kommunens verksamheter om scenario 1, 2 och 3 inträffar. 
Att få en redovisning av hur kommunen tänker fördela och använda de miljoner 
som regeringen skjuter till?” 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj 2016 redogjorde kommunche-
fen, tillsammans med socialchefen och representanter från socialförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen för hur de kommunala verksamheterna 
påverkas med anledning av flyktingströmmen och hur man arbetar utifrån 
Migrationsverkets prognoser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 96. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att det ska tas fram analyser av hur olika scenarier 
kan se ut -vad händer med kommunens verksamheter om scenario 1, 2 och 3 
inträffar.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, med hänvisning till den redovisning som lämnades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 maj 2016 i ärendet, frågan anses besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD). 
_______ 
Exp till: Hans Strandlund 
 Anna Lundberg  
 Anna Gunstad Bäckman 
 Kommunchefen
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KS § 115 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige    Dnr 127/16 
 
Fullmäktige beslutade i september 2013 § 111 om ny lydelse av arbetsordning-
ens 5 §. I samband med beslutet framgår att man i anslutning till den nya man-
datperioden kommer att se över arbetsordningen i sin helhet. 
 
Utifrån den politiska ledningen har förslag till ny arbetsordning utarbetats. För-
slaget har därefter remitterats till de politiska partierna.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 97. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare bered-
ning. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Hans Strandlunds (M) återremissyrkande 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
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KS § 116 
 
Aktualitetsförklaring för Köpings kommunomfattande översiktsplan - för 
yttrande    Dnr 134/16 
 
Enligt plan- och bygglagen ska länsstyrelsen varje mandatperiod lämna en 
sammanfattande redogörelser till kommunerna angående översiktsplanens ak-
tualitet. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa mellankommunala syn-
punkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och tillhandahålla plane-
ringsunderlag. 
 
Länsstyrelsen efterfrågar nu Hallstahammars kommuns synpunkter på Köpings 
kommuns kommunomfattande översiktsplan med tillhörande fördjupningar.  
 
Planavdelningen anför i skrivelse den 17 maj 2016 bl a att Hallstahammars 
kommun har i sina tidigare yttranden om Köpings översiktsplan påpekat vikten 
av ett väl fungerande kollektivtrafiksystem mellan tätorterna i regionen. Ett 
långsiktigt hållbart kollektivtrafiksystem är av största betydelse för den regio-
nala utvecklingen. Hallstahammars kommun delar uppfattningen att utbyggnad 
av E18 till motorväg är en mycket viktig fråga. E18 är av central vikt för exem-
pelvis såväl arbetspendling som näringsliv i regionen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 98. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att avge yttrande över aktualitetsförklaring för Köpings kommunomfattande 
översiktsplan enligt vad som anförs ovan. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Planavdelningen 
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KS § 117 
 
Fördjupning av översiktsplan för Fagersta kommun – för yttrande      
Dnr 123/16 
 
Fagersta kommun har, genom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvalt-
ning och med stöd av Strategisk Arkitektur AB, tagit fram ett preliminärt för-
slag till fördjupning av Översiktsplan för Fagersta kommun. Fördjupningen 
gäller hela Fagerstas huvudtätort. Synpunkterna på förslaget ska vara Fagersta 
kommun tillhanda senast den 27 juni 2016. 
 
Syftet med planen är att ange hur stadens mark, vatten och bebyggelse ska an-
vändas, utvecklas och bevaras, med sikte på en välfungerande helhet. Bland 
annat behandlas hur Fagersta centrum ska bli bättre, hur sambanden mellan 
stadsdelar ska förstärkas, hur strandnära områden ska komma invånarna till del 
och hur befintliga kvalitéer i bebyggelsen ska bevaras. Målsättningen är en 
kvalitativ stadsmiljö som tillgodoser behoven hos de som bor och verkar i sta-
den under lång tid framöver. Planen bygger på resultatet av en medborgardialog 
i tidigt skede, på stadens nuvarande fysiska struktur, på aktuella och kommande 
utmaningar vad avser t ex boende, infrastruktur, samhällsservice, näringsliv, 
naturvärden och miljöer för rekreation, fritid och kultur, samt på samhällsut-
vecklingstendenser i stort.  
 
Näringslivsenheten har meddelat att man inte har något att erinra mot förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 30 maj 2016 § 99 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att man inte har något att erinra mot förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra mot fördjupning av 
översiktsplan för Fagersta kommun 
 
 
 
_______ 
Exp till: Fagersta kommun 
 Näringslivsenheten 
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KS § 118 
 
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214 – för anta-
gande   Dnr 159/16 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse 
i olika former och andra lämpliga ändamål som kan stärka Kolbäcks centrum 
med en tätare bebyggelse och kvalitativa grönområden.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 25 januari och den 29 februari 
2016. Under samrådet inkom 16 skriftliga yttranden på planen. Yttrandena har 
sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse och revideringar har 
gjorts i planförslaget.  
 
Efter samrådet skickades planförslaget ut på granskning mellan den 11 april 
och den 2 maj 2016. Under granskningen inkom 13 skriftliga yttranden vilka 
redovisas i ett granskningsutlåtande.  
 
Arbetsutskottet finner att under samråds- och granskningstiden har synpunkter 
inkommit från allmänheten som medför att detaljplanen bör återremitteras för 
ytterligare beredning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 101. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214 för 
ytterligare beredning avseende husens placering. 
 
 
 
____ 
Exp till:Planavdelningen 
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KS § 119 
 
Namnsättning av gator som har samma namn i Kolbäck och Hallstaham-
mar   Dnr 131/16 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 29 april 2016 för ärende 
gällande namnändring av gator i Kolbäck och Hallstahammar där det finns dub-
bletter av gatunamn. Förslaget innebär att gatunamnen i Hallstahammars tätort 
byts till Norra följt av nuvarande namn samt i Kolbäcks tätort till Södra följt av 
nuvarande namn. På så sätt behåller alla gatorna huvuddelen av sitt namn och 
väderstreck läggs till med hänvisning till deras förhållande till varandra.  
 
Det har framkommit att det finns säkerhetsrisker med det finns samma gatu-
namn inom kommunen och att det vid ett skarpt läge finns risk att räddnings-
tjänst och ambulans, taxi och färdtjänst inte hittar rätt med allvarliga konsek-
venser som följd, samt att besökare till dessa adresser kan hamna i fel kommun-
del. 
 
Vid namnsättning av adresser använder sig kommunen av den standard som 
Lantmäteriet tagit fram för lägenhets- och adressregistret, där varje adress ska 
vara unik och bara finnas på en plats i kommunen. Mot bakgrund att dubbletter 
av gatunamn är en säkerhetsrisk har en inventering gjorts om vilka namn som 
är lika.  
 
Totalt finns det tio dubbletter av gatunamn i kommunen. Dessa är: Hantverka-
regatan, Idrottsvägen, Kapellgatan, Lyckovägen, Prästgårdsgatan, Strandvägen, 
Vikingagatan, Villavägen, Västeråsvägen, Ängsvägen. 
 
På dessa fastigheter finns det 203 villor/radhus, 22 företag, 155 lägenheter, 5 
övriga verksamheter.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 maj 2016 § 31 beslutat att som sitt ytt-
rande uttala att där gatunamn som består av dubbletter ska dessa endast ändras 
till Södra följt av nuvarande gatunamn i Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 102. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunens gatunamn som består av dubbletter ändras till Norra i Hallsta-
hammars tätort respektive Södra i Kolbäcks tätort följt av nuvarande gatunamn. 
 
____ 
Exp till: Tekniska nämden 
 Utvecklingsstrateg 
 Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 120 
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande     Dnr 70/16 
 
Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kom-
munstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndi-
gande ändras.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 103. 
 
Kommunstyrelsen besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 maj 2016 § 94 och med verkan  
fr om den 13 juni 2016 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 Reglementspärmen 
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KS § 121 
 
Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) - för yttrande     
Dnr 86/16 
 
Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttra sig över betänkandet Låt fler 
forma framtiden. Yttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast den 
21 juni 2016. 
 
Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; 
"en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". 
För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför 
och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny makt-
utredning föreslås. Utredningen föreslår också att en s k folkmotion införs till 
riksdagen och till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en 
enskild individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de 
röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett 
landsting ska det tas upp som en motion. Utredningen föreslår dessutom att en 
nationell demokratiportal upprättas där det ska vara möjligt att via nätet lämna 
och stödja folkmotioner och ta initiativ till lokala folkomröstningar. Det under-
lättar initiativ till lokala folkomröstningar. 
 
Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas. 
Kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 
16 år i valen 2018 och 2022. 
 
För att motverka elitiseringen och maktkoncentrationen bör partierna i fullmäk-
tige överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en person kan in-
neha uppdraget som ordförande. Mot bakgrund av den ökade omfattningen av 
hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att kommuner och landsting 
får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt uppdrag under 
trygga och säkra former. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 104. 
 
Kommunstyrelsen besluta 
 
att avstå från att yttra sig över Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 
2016:5). 
 
 
____ 
Exp till: Kulturdepartementet 
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KS § 122 
 
Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmepro-
duktion (SOU 2016:31) - för yttrande   Dnr 136/16 
 
Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttra sig över betänkandet Fastig-
hetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31). Ytt-
rande ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 22 juli 2016.           
 
Regeringen beslutade den 11 september 2014 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att se över fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter 
(dir. 2014:134). 
 
Utredningens uppdrag är enligt direktiven att göra en översyn av fastighetstaxe-
ringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter. Den allmänna ut-
gångspunkten är att översynen ska ske mot bakgrund av de geografiska och 
strukturella förändringar elproduktionen och elmarknaden genomgått sedan 
regelverket senast ändrades inför 2000 års allmänna fastighetstaxering. En sär-
skild fråga som dock, mot bakgrund av lagen (2012:852) om fastighetstaxering 
av kraftvärmeverk åren 2013–2018, bör nämnas initialt är att uppdraget även 
inkluderar att analysera om det är motiverat att anläggningar med enbart värme-
produktion bör utgöra skattebefriade specialbyggnader. Av direktiven framgår 
vidare att en central utgångspunkt för utredningen är att taxeringsvärden för 
elproduktionsenheter även fortsättningsvis ska spegla fastigheternas marknads-
värden i den mening som avses i 5 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152). 
En annan utgångspunkt är att den löpande beskattningen av elproduktionsen-
heter ska behållas och att dessa skattemedel ska tillfalla staten. Uppdraget om-
fattar inte en översyn av fastighetsskattesatserna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 105. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avstå från att yttra sig över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar 
för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31). 
 
 
 
____ 
Exp till: Finansdepartementet 
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KS § 123 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2015 –  
ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 151/16 
 
Mariette Sjölund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträddet. I hennes ställe 
inträder Örjan Andersson (S). 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 12 maj 2016 inkommit med 
årsredovisning för 2015. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-
sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 3 maj 2016 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 106. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Mariette Sjölund (S). 
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KS § 124 
 
Ändring av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdes- 
tider i september 2016    Dnr 237/15 
 
Hallstahammars kommun har för avsikt att ansöka om statligt stöd för bostads-
byggande ”byggbonus”. För att kunna söka bidraget måste kommunerna ha ett 
antaget bostadsförsörjningsprogram. Då ansökningstiden går ut i september be-
höver fullmäktiges sammanträde tidigareläggas en vecka i september, 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 maj 2016 § 107. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att flytta sitt sammanträde den 26 september 2016 till den 19 september 2016. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 
att flytta sitt sammanträde från den 12 september 2016 till den 5 september 
2016. 
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KS § 125 
 
Verksamhetsbidrag 2017-2019 till Hallstahammar Promotion   Dnr 167/16 
 
Hallstahammar Promotion (HP) ansöker i skrivelse den 1 juni 2016 om ett 
årligt driftbidrag avseende 2017-2019 om 200 000 kronor per år. 
 
Hallstahammar Promotion(HP) är en ekonomisk förening bestående av kom-
munens fem näringslivsnätverk. Föreningens syften är att i samverkan med 
Hallstahammars kommun arbetar för att utveckla näringslivsklimatet i Hallsta-
hammars kommun. Den gemensamma visionen är: Att genom aktiviteter och 
god samverkan skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat 
 
Under de 10 år som HP har funnits har syftet vart att öka samverkan mellan 
företag, kommun och företagsnätverk. Detta har inneburit att näringslivet i 
kommunen beviljats nio större kompetensutvecklingsprojekt via Europiska 
Socialfonden för c:a 35 Mkr och som omfattat 1500 anställda. Fokus på verk-
samheten kommer framöver att förutom att bevara ett bra företagsklimat även 
vara att få fler bärkraftiga företag i kommunen. HPs löpande verksamhet inne-
bär bland annat att stå som värd för frukostmöten, anordna Kanalmässan samt 
att anordna företagarfesten Guldyran. I alla dessa projekt har HP tagit på sig 
ledarrollen. Detta vill nu föreingen fortsätta att göra och för att det ska vara 
möjligt behövs det en bra ekonomisgrund att utgå ifrån.  
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 1 juni 2016 bl att samverkan, möjlig-
hetstänkande, kompetens och ett ökat entreprenörskap var ledorden när Hallsta-
hammar Promotion beslutade sig för att skapa nya former för samverkan runt 
kompetensutveckling och tillväxtfrågor i kommunen. HP har under de år som 
föreningen varit verksam startat flera framgångsrika projekt i samverkan med 
kommunen såsom Kanalmässan, informationsmässor samt handelsplats pro-
jektet under EU flagg som i dag har skapta en stark förening för handeln i hela 
kommunen, Vi i Hallsta. HP har under de senaste åren också stått värd för Fru-
kostmöten en gång i månaden samt Guldyran som är festen för det företag-
samma Hallstahammar. Det täta samarabetet med näringslivsenheten och dess 
tjänster har fortsatt utmynna i ett mycket bra företagsklimat som bl a Svenskt 
Näringsliv mäter 1 gång per år. Där har Hallstahammars kommun med hjälp av 
HP tagit på sig ledarrollen i länet under ett flertal år. För att möjliggöra HPs 
fortsatta utveckling förslås att HP får ett verksamhetsbidrag om 200 tkr per år 
för att kunna fortsätta sitt arbete med olika samverkansprojekt. Bidraget ges 
under tre år med en årlig uppföljning av hur bidraget har använts. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att Hallstahammar Promotion ska beviljas verk-
samhetsbidrag om 200 000 kronor per år under tre år, 2017-2019, med en årlig 
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Forts KS § 125 
 
uppföljning av hur bidraget använts och och att kostnaden härför ryms inom 
kommunstyrelsens budgetram  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att bevilja Hallstahammar Promotion verksamhetsbidrag om 200 000 kronor 
per år under tre år, 2017-2019, med en årlig uppföljning av hur bidraget använts 
och att kostnaden härför ryms inom kommunstyrelsens budgetram 
 
____ 
Exp till: Hallstahammar Promotion  
 Näringslivsenheten 
 Ekonomi och plnering 
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KS § 126 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-06-07 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-06-07 

 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-05-30 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 

 


