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Sammanträdesdatum

2016-11-14

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida
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Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.05.
Vissa personuppgifter kan vara raderad pga gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson, ordf (S)
Kjell Ivemyr (S)
Mariette Sjölund (S)
Thure Andersen (S)
Marijo Edlund (S)
Tony Frunk (S)
Reijo Tarkka (V) §§ 177-179
Hans Strandlund (M)
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)
Annica Lindholm (V) §§ 180-203

Närvarorätt

Ersättarna: Åsa Kfouri (MP), Peter Ristikartano (MP), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V) ej §§ 180-203, Jenny Landernäs (M) § 178 och David Lindberg (L), samt Patrik Skanser, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström,
övriga deltagare se § 178.
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 2016 klockan 11.00.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

177-203

………………………………………………………………………

Patrik Skanser
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………......................

Catarina Pettersson (S)
Justerande

...........................................................................................................................................

Tony Frunk (S)

Hans Strandlund (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 177 - 203

Sammanträdesdatum

2016-11-14

Anslaget uppsättes

2016-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….
Patrik Skanser

Anslaget nedtages

Utdragsbestyrkande

2016-12-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida

2 ()

KS § 177
Information av kommunchefen/förvaltningen Dnr 19/16
Kommunikatör Emma Mossberg och utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson
informerar om resultatet för den boendeenkät som i juni 2016 skickades ut till
samtliga hushåll i Hallstahammars kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 178
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 177 – kommunikatör Emma Mossberg och utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson
§§ 180-181 – kommunjurist Olov Hjerpe
§ 182 – näringslivschef Madeleine Ahlqvist, skolchef Lena Millberg, biträdande rektor Christer Andersson och SYV Karina Selin
§ 183 – planarkitekt Ulrika Johansson
§§ 185-186 och 189 – socialchef Lillemor Quist
§§ 188 och 203 – teknisk chef Kjell Jacobsson
§§ 189-193 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas
§ 195 – ekonomichef Kenth Erngren
§ 199 – kommunchef Carin Becker-Åström
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.50 – 14.00.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur
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KS § 179
Information från VKLs beredningar Dnr 19/16
Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste
möte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 180
Svar på av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin
(C) angående införande av djurskyddskrav vid upphandling av animaliska
produkter Dnr 158/16
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion den 23
maj 2016: ”Hallstahammars kommun har ett på många sätt bra reglemente
för upphandling. Men inget är så bra att det inte kan förbättras ytterligare. Vi
som är motionärer anser att även djuren ska få bättre levnadsvillkor, detta
kan Hallstahammars kommun bidra med.
Idag saknas krav på att kött och mejeriprodukter som serveras i Hallstahammars kommun omfattas av bra djurskyddsstandard. Svenskt kött och övriga
svenska animaliska produkter gör det och bidrar också till en ekologisk
mångfald och lägre koldioxidutsläpp än utländska animaliska livsmedel och
dessutom är svenskt kött fritt från antibiotika och fritt från tillväxthormoner.
Det är därför på tiden att vi Hallstahammars kommun ställer krav på bra
djurskyddsstandard vid upphandling av animaliska produkter.
Enligt Konkurrensverkets Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier
vid offentlig upphandling är det tillåtet ställa krav på bland annat djurskydd.
Konkurrensverket skriver bland annat:
’ … upphandlande myndigheter har stor frihet att bestämma vad det är de
vill köpa och vilka egenskaper och vilken kvalitet den aktuella varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha.’
Det är alltså fullt möjligt, t.o.m. rekommenderat av EU, att vi ställer djurskyddskrav vid upphandling.
Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet:
Att Hallstahammars kommun enligt Konkurrensverkets riktlinjer, inför djurskyddskrav vid upphandling av animaliska produkter.”
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 3 november 2016 för
kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer för all upphandling. Avslutningsvis anförs ”De av Centerpartiet föreslagna åtgärderna finns således redan i
kommunens styrdokument för upphandling och tillämpas redan idag i de upphandlingar som genomförs. Frågan torde därför främst handla om hur kommunens enheter avropar från de tecknade ramavtalen.”
Av kommunstyrelsens mål för perioden 2016-2019 framgår att ambitionsnivån
höjts. ”Vid inköp ska Hallstahammars kommun ta ökad och ekologisk och
social hänsyn. Minst 50 % av alla upphandlade produkter ska vara socialt och
miljömässigt hållbara år 2019.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 180
Målet för 2016 är att 30 % ska var upphandlat ekologiskt. Under oktober månad har kommunen avropat 35,3 % ekologiska matvaror.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 153.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen.
Catarina Pettersson (S) yrkar som tillägg att vid kommande upphandling
gällande livsmedel se över möjligheten att ännu tydligare få med de svenska
djurskyddskraven.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Anna Gunstad Bäckmans (C) yrkande. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Petterssons
(S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående införande av djurskyddskrav vid upphandling av animaliska produkter ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i
skrivelse den 3 november 2016, samt
att vid kommande upphandling gällande livsmedel se över möjligheten att ännu
tydligare få med de svenska djurskyddskraven.
Anna Gunstad Bäckman (C) reserverar sig mot förslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 181
Svar på motion från Anna Gunstad Bäckman (C) angående riktlinjer för
dels krav på giftfria produkter vid upphandling, dels giftfri vardag i kommunens verksamheter Dnr 156/16
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Centerpartiet
föreslår i denna motion att Hallstahammars kommun tar fram riktlinjer för
att kunna göra sig av med giftiga ämnen i sina verksamheter. Utifrån de
senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn
eller egen del, vet att det inte är lätt. Forskningen visar allt tydligare att den
ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts
för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen
som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad reproduktion och större risk för folksjukdomar som diabetes och
bröstcancer. Det här är helt ohållbart!
Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och
våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ som ett viktigt led att belysa vikten av en
god, hållbar och kvalitativ arbetsmiljö. Farliga ämnen finns i nästan allt som
vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi
ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller leksaker som våra barn leker med. Endast för en
bråkdel av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på
hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte
utifrån att de flesta av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv.
Genom att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun ska arbeta mot
en giftfri vardag samt att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria
produkter vid upphandling underlättas arbetet ur ett miljöperspektiv att
skapa en trygg och giftfri vardag för både medarbetare och de människor
som finns i våra verksamheter.
Jag föreslår att fullmäktige beslutar
att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun
ska arbeta mot en giftfri vardag genom att göra sig av med giftiga ämnen i
sina verksamheter.
att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria produkter vid upphandling.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 181
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 3 november 2016 för
kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer för all upphandling. Avslutningsvis anförs ”De av Centerpartiet föreslagna åtgärderna finns således redan i
kommunens styrdokument för upphandling och tillämpas redan idag i de upphandlingar som genomförs. Frågan torde därför främst handla om hur kommunens enheter avropar från de tecknade ramavtalen.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 154.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående riktlinjer för dels krav på giftfria produkter vid upphandling, dels giftfri vardag i kommunens verksamheter ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i skrivelse den 3 november 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 182
Svar på motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli,
Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående
ökat samarbete mellan skola/näringsliv Dnr 101/16
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan
Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i en motion den 30 mars 2016
”Två av de viktigaste målen för Hallstahammar är att vi har skolor i toppklass
och ett friskt och blomstrande näringsliv. Många är kopplingarna mellan dessa
båda områden. Men det finns också oerhörd utvecklingspotential. Företagen
behöver ha anställningsbara medarbetare att rekrytera, skolorna behöver bättre
kopplingar mellan teori och verklighet. Dessutom behöver skolresultaten förbättras avsevärt. Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar att en koordinator mellan skola och näringsliv inrättas.
Prao, praktikplatser, studiebesök, studie- och yrkesvägledning, redan i dag är
beröringspunkterna många och oerhört centrala. Men de är också många gånger
resurskrävande och görs idag på ett icke samordnat sätt. Det finns flera fördelar
med att lägga samordningsresurser. Vi vill se ett mycket större entreprenöriellt
tänkande i skolan, vi vill att fler elever under hela sin grundskolegång, och
gärna ända redan från förskoleåldern, får tydliga och positiva bilder av arbetslivet och blir bättre rustade för att möta den framtida arbetsmarknaden. Vi vill
och se att fler företag lättare ska hitta bra medarbetare med rätt kompetens. Vi
vet också att många företagare idag tycker att det är en del administration som
gör att man ibland måste avstå samarbete. Det vill vi motverka. Hallstahammars kommun har många goda kontaktytor med näringslivet idag och skolan
måste få en mer naturlig plats i dessa.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
Att en koordinatorfunktion mellan skola och näringsliv inrättas
Att syftet ska vara att dels minska administration för skolpersonal såväl som för
företagare, samt att överbrygga klyftor som finns idag”
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 12 juli
2016. Avslutningsvis anförs att ”SYV organiserar PRAO och arbetslivsveckan
för årskurs 8 genomförs i samverkan med ’arbetslivskunskap’ och representanter för olika yrken. Samordning med Jobbcentrum kring praktikplatser pågår.
Rutiner för samverkan med Jobbcentrum och AF tas fram för gruppen unga
utan gymnasieutbildning genom ett pågående EFS projekt. Flera aktiviteter har
genomförts och pågår under temat entreprenöriellt lärande och skolans personal
har utbildats i entreprenöriellt förhållningssätt genom Ung Företagsamhet och
genom MDH. Hallstahammars kommun har många goda kontaktytor med näringslivet och mellan förvaltningar idag och skolan behöver få mer naturlig
plats i dessa. Det kan utvecklas inom de arenor som finns etablerade bl.a. genom kommunens näringslivsenhet och för PRAO genom fortsatt samordning
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 182
med Jobbcentrum. Bedömningen är inte inrätta någon koordinatorsfunktion
mellan skola och näringsliv.” Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 23
augusti 2016 § 60 att motionen ska avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 28 september 2016 bl a
”Både våra skolor och näringsliv är en viktig kugge i hur väl en kommun upplevs som attraktiv eller ej. Så målen att få skolor i toppklass och ett friskt och
blomstrande näringsliv ser vi som mycket prioriterande områden. Vi upplever
tyvärr att det ibland finns en inte alltid enkel relation mellan skola och näringsliv. Våra elever behöver få bättre kunskap vad det finns för olika yrkesroller
genom bl.a. Prao, studiebesök och praktik. För att längre fram efter grundskolan kunna välja utbildningar som kan både ge arbetet alternativt ge utrymme till
att själv starta ett företag. För att få denna kunskap behöver de få möjlighet att
träffa näringslivet i olika situationer. Här är det ibland där det kan uppstå vissa
svårigheter. Våra befintliga företag väljer ofta att avböja möjligheten att få en
elev på Prao eller praktik. Till och med ett studiebesök kan vara svårt att få till.
Många gånger beror det på tidsbrist men i ett flertal fall är det också en okunskap om hur man möter en elev och vad som kan vara lämpliga arbetsuppgifter.
Vi på Näringslivsenheten får ofta fråga hur kan vi få våra ungdomar att välja
rätt studier som ger arbete? Många av våra företag i dag har stora problem att
hitta kompeten personal med rätt utbildning och från dem får vi fråga hur kan
de kan hjälpa till? Så vilja finns hos näringslivet att skapa en bra relation med
skolan. Utifrån dessa erfarenheter så kan vi på Näringslivsenheten se att det
finns ett behov av att skapa bättre relationer mellan skola och näringsliv. Vi har
i dag ingen möjlighet att bli den länken då vår inriktning är att få fler företag
och befintliga företag att växa. Vi arbetar aktivt tillsammans med Ung Företagsamhet i Västmanland, men då är det med inriktning på ett mer entreprenöriellt
lärande inte för att få ut elever på Prao och praktik.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 155.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen angående ökat samarbete mellan skola/näringsliv med hänvisning till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnden den 23 augusti
2016 § 60.
Hans Strandlund (M) reserverar sig mot beslutet.
Justerandes signatur
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KS § 183
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214 – för antagande Dnr 159/15
Ett planförslag har tagits fram för fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 med omgivning. På fastigheten, som är placerad i Kolbäcks centrum, har förskolan Myran legat. 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.
Planförslag innebär bland annat att ny bostadsbebyggelse i flera våningar kan
byggas på den del av fastigheten där den gamla förskolebyggnaden ligger. En
stor del av den gamla förskolegården sparas samtidigt som park- och naturmark. Planförslaget innebär också bland annat att gång- och cykelvägen längs
Ringvägen kan breddas.
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. Efter samrådet reviderades förslaget och skickades ut på granskning mellan den 11 april och den 2 maj
2016. Under granskningen inkom 13 skriftliga yttranden vilka redovisas i ett
granskningsutlåtande. Efter granskningen skickades planen, med mindre
revideringar, till kommunstyrelsen för antagande. Planförslaget återremitterades för ytterligare beredning avseende husets placering. Planen reviderades
därefter och skickades åter ut på granskning mellan den 5 september och den 3
oktober 2016. Under den andra granskningsomgången inkom 15 skriftliga synpunkter, vilka redovisas och besvaras i ett nytt granskningsutlåtande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 156.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta detaljplanen för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214, samt
att detaljplanen för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214, bedöms vara
förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt
3 kap miljöbalken.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att godkänna granskningsutlåtande för andra granskningsomgången för detaljplan för del av Kolbäcks centrum (f d Myran), Pl 214.
_______
Exp till: Planavdelningen
Justerandes signatur
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KS § 184
Fördjupning av Översiktsplan för Fagersta kommun – för yttrande
Dnr 123/16
Fagersta kommun har, genom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och med stöd av Strategisk Arkitektur AB, tagit fram ett förslag till fördjupning av Fagersta kommuns översiktsplan. Fördjupningen gäller hela Fagerstas huvudtätort. Synpunkterna på förslaget ska vara Fagersta kommun tillhanda senast den 5 december 2016.
Syftet med planen är att ange hur stadens mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. Den inriktas bland annat på att Fagersta centrum ska bli bättre, att sambanden mellan stadsdelar ska förstärkas,
att strandnära områden ska komma invånarna till del och att befintliga kvalitéer
i bebyggelsen ska bevaras och lyftas fram.
Planavdelning har meddelat att man inte har något att erinra mot planen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 157.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra mot fördjupning av
översiktsplan för Fagersta kommun.

_______
Exp till: Fagersta kommun, 737 80 Fagersta
Planavdelningen

Justerandes signatur
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KS § 185
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2016
Dnr 132/16
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 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 2016 visar på att det
vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts.
Socialnämnden har den 27 oktober 2016 § 123 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 158.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur
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KS § 186
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag
(2001:453) kvartal 3 år 2016 Dnr 133/16
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. 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 omsorg
(IVO) och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2016 visar att det
fanns åtta gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns
inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts.
Socialnämnden har den 27 oktober 2016 § 124 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 159.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 187
Svar på motion av Marianne Avelin (C), Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy Emterby (KD) angående trygghetsboende i Kolbäck Dnr 212/16
Marianne Avelin (C), Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy
Emterby (KD) anför i en motion den 19 september 2016: ”I Hallstahammar
byggs det ett äldreboende som ska tas i drift 2017. Trots detta kommer vi fortsatt att ha brist på äldreboende platser. Övriga boenden har hög belastning.
Majoriteten av dessa boenden är centrerade till Hallstahammar tätort och speglar inte hur kommunen ser ut i boendespridning gällande äldre.
Prognosen är att vi ser en åldrande befolkning och kommunen måste stå rustad
för detta och planlägga olika typer av boenden, men också se på spridningen av
boendemöjligheter i hela kommunen. Inte bara fokusera på största tätorten.
Äldre personer efterfrågar redan idag ytterligare service i hemmet utan att vara
redo för ett äldreboende. Där ex service kan avropas. Trygghetsboende är för
äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social
samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.
Att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboende råder det inte något tvivel
om. Vi slår exempelvis fast det i kommunens eget bostadsförsörjningsprogram.
Ett trygghetsboende skapar ökad trygghet men bidrar också till att skapa flyttkedjor. Då ges andra på bostadsmarknaden möjlighet att flytta in i den nu tillgängliga villan eller lägenheten.
Alliansen i Hallstahammar anser att Hallstahammars kommun bör göra sitt yttersta för att skapa denna boendeform.
Alliansen i Hallstahammar yrkar med anledning av det ovanstående på:
att öppna ett trygghetsboende i Kolbäck.
att ta fram en konkret plan på hur fler trygghetsbostäder kan erbjudas i hela
kommunen som motsvarar behovet”
Socialnämndens ordförande anför i skrivelse den 11 oktober 2016 att: ”Vi
socialdemokrater har länge arbetat för att Hallstahammars kommun ska vara en
bra plats att åldras i. Vi har tillsammans med majoriteten under lång tid utvecklat insatser och verksamheter för att möta den demografiska utvecklingen. Hallstahammars kommun får goda omdömen av de som får stöd och hjälp av de
kommunala verksamheterna men också för det förebyggande arbetet av kommunens pensionärsorganisationer. I kommunen finns flera träffpunkter, ett stort
och välfungerande trygghetsboende i Hallstahammar mm. Vi bedriver uppsökande verksamhet och har ett mycket gott samarbete med organisationerna i det
kommunala pensionärsrådet. Vi socialdemokrater arbetar vidare med att vidareutveckla den goda servicen vi erbjuder våra äldre. Bland målen som socialnämnden har antagit framgår också att trygghetsboende planeras även för Kolbäck. Det pågår redan idag ett arbete med att utse lämpliga fastigheter för
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Forts KS § 187
detta ändamål. Socialnämnden kommer också ha aktuella planer för denna utveckling som kommer revideras årligen med anledning av den åldrande befolkningen. Vi socialdemokrater har alltid arbetat för att kommunens äldre ska få en
god vård och omsorg och för att man på äldre dar ska kunna åldras med gott
stöd och värdighet. Detta kommer vi fortsätta att göra.
Med hänvisning till att vi i socialnämnden redan antagit mål som visar vår ambition och vilja att utveckla trygghetsboenden i t.ex. Kolbäck anser jag att motionen är besvarad.” Socialnämnden föreslår den 27 oktober 2016 § 126 att
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i ovan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 160.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motion angående trygghetsboende i Kolbäck ska anses vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs av socialnämnden den 27 oktober 2016 § 126.
Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C), Tommy Emterby (KD) och
Sigge Synnergård (L) reserverar sig mot beslutet.
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KS § 188
Svar på motion av Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård, (L), Anna
Gunstad Bäckman (C), Tommy Emterby (KD) angående framtagande av
byggpolicy samt utlysande av markanvisningstävling
Dnr 54/16
Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L), Anna Gunstad Bäckman (C) och
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 22 februari 2016: ”Bostadsmarknaden är het, vi ser en bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Så också i
Hallstahammar. Vi ser också att en av de största samhällsutmaningarna är att
byggs mer bostäder, hyresrätter, bostadsrätter, villor osv. De flesta typer av
boenden.
Det finns ett nyväckt intresse hos flera byggherrar att sätta spaden i jorden hos
oss i Hallstahammar. Det är mycket glädjande och något som vi i Alliansen har
jobbat för i många år. Hallstahammar har ett perfekt läge och är något av Mälardalens pärla, ett bättre val helt enkelt. Att det finns flera intressenter ska vi ta
tillvara på och dra nytta av. Entreprenörerna är ofta mycket erfarna och har
många kreativa idéer. Tillsammans kan vi utveckla Hallstahammar.
Vi har tidigare inte haft de angenäma problemen att ha flera byggföretag redo
att bygga men det kräver ändå att vi tänker till och agerar på bäst sätt.
Vi behöver ta fram en strategi som håller över tid för hur markanvisning och
bostadsplanerande ska se ut hos oss.
Vi vill också att man tittar på möjligheten att låta byggherrar tävla mot varandra
där kvalitet och kreativitet sätter ramarna. En första plats att använda detta på
skulle kunna vara Cementgjuteritomten i Kolbäck.
Alliansen föreslår därför
Att ta fram en byggpolicy där markanvisning och bostadsplanering är två beståndsdelar
Att börja anvisa mark efter utifrån öppen konkurrens under tävlingsliknande
former”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 oktober 2016 bl a att riksdagen
beslutade i juni 2014 om nya ändrade regler i Plan- och bygglagen (PBL) samt
om införande av en ny lag för kommunal markanvisning. De nya reglerna innebär att de kommuner som anvisar mark för byggande och de kommuner som
ingår exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sina markanvisningar respektive
exploateringsavtal. Vid kommunal marköverlåtelse är inte lagen om offentlig
upphandling (LOU) tillämplig, däremot omfattas överlåtelsen EU:s statstödsregler vilket innebär att överlåtelsen ska ske till marknadsvärde. Om markvärdet inte är känt kan detta ske genom en oberoende värdering av marken. I ett
marköverlåtelseavtal regleras frågor om genomförandet, ekonomi, ansvar samt
andra projektspecifika frågor. Från årsskiftet 2015/2016 är även markanvisningsavtal
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Forts KS § 188
definierade i PBL. Om kommunen tänker genomföra markanvisning ska kommunen på motsvarande sätt som med exploateringsavtal redovisa dessa avtals
huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med ett eller flera sådana avtal. Denna redovisning behöver dock inte
göras i planärenden som påbörjats innan den 1 januari 2016. Tekniska nämnden
föreslår den 26 oktober 2016 § 117 att motionen ska anses vara besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 161.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att, i de fall kommunen så finner lämpligt ska mark för byggande ske genom
öppen markanvisningstävlan, i övrigt ska motionen anses vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 26 oktober 2016 §
117.
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KS § 189
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående digital mötesplats
Dnr 303/15
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 14 december 2015 ”De senaste månadernas flyktingström sätter samhället på prov. Men den visar också på den
oerhörda styrka och gemenskap som finns runt om oss. Föreningar, företag, privatpersoner - initiativen är både många och betydelsefulla. Kommunen kan
också bidra genom att skapa möten och arenor för att underlätta. Den vision vi
nu antar pekar ut den delen av kommunens arbete som mycket viktig väg för
framtiden.
Vi vill att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats vi som
har bott och verkat i Hallstahammar en dag, ett år eller ett helt liv kan få kontakt med varandra. För att chatta, ta en joggingtur, spela ett parti Alfapet. Helt
enkelt umgås med varandra, lära av varandra och få ökad förståelse för
varandra. Vi tänker att privatpersoner, näringsliv såväl som föreningsliv ska
vara välkomna att söka kontakt med varandra och bidra till en stark mångfald.
En vinst är en ökad språkinlärning och integration, men den största är en ökad
gemenskap oavsett var du är född, oavsett hur gammal du är eller oavsett vilken
bakgrund du har. Hallstahammar är en fantastisk kommun att bo i, låt oss visa
det tillsammans!
Nya Moderaterna Hallstahammar yrkar på
Att Hallstahammars kommun tar initiativ till en digital mötesplats där
privatpersoner, näringsliv, föreningsliv samt övriga civilsamhället kan mötas
och få kontakt med varandra för att stärka gemenskapen.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 oktober 2016 att det
idag finns olika sociala medier som bl a facebook där alla människor i vårt
samhälle kan få kontakt med varandra, umgås och dela gemensamma erfarenheter. Att Hallstahammars kommun skulle driva och ansvara för en egen webbplats är resurskrävande både personellt och ekonomisk då den kräver bl a kontroll av vad som skrivs på webbplats för att garantera att inget som skrivs strider mot svensk lagstiftning som exempelvis kränkningar, hets mot folkgrupp.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 57 att motionen ska
avslås med hänvisning till förvaltningens skrivelse.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2016 att: ”Kommunen ska
arbeta för att integrationen ska underlättas och möjliggöras för de nyanlända
som kommer till Hallstahammars kommun. Motionärens förslag skulle kunna
vara en bra del av detta utbud. Socialnämnden har dock ingen ekonomisk möjlighet av avdela resurser för detta ändamål.” Socialnämnden föreslår den 27
oktober 2016 § 125 att motionen ska avslås med hänvisning till att medel saknas för ändamålet i socialnämndens budget.
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Forts KS § 189
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 162.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen angående digital mötesplats med hänvisning till vad som anförs av dels kultur- och fritidsnämnden den 26 oktober 2016 § 57, dels socialnämnden den 27 oktober 2016 § 125.
Hans Strandlund (M) reserverar sig mot beslutet.
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KS § 190
Svar på motion av Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd
(M) angående renovering av pråmen Albert – för yttrande Dnr 176/16
Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M) anför i en motion
den 14 juni 2016 ”Hallstahammars kommunfullmäktige har beslutat att pråmen
Albert skall renoveras och anslagit 500 000 kronor för detta ändamål. Avsikten
är att Albert skall användas för kommersiell trafik i Strömsholms Kanal. Renoveringen av Albert är ännu inte påbörjad. Med anledning av detta har Kanalbolaget hyrt in en kanalbåt med skeppare för att kunna bedriva kanaltrafik under
sommarhalvåret 2016.
Nya Moderaterna i Hallstahammar anser att försöken med kanaltrafik är ett
mycket bra initiativ men vill samtidigt att erfarenheterna av denna säsongs kanaltrafik tas tillvara för ett framtida beslut om renovering av pråmen Albert.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att verksamheten med den inhyrda kanalbåten efter avslutad säsong utvärderas
med avseende på lönsamhet och värde för turismen i anslutning till kanalen.
Att alla aktiviteter för att renovera pråmen Albert avbryts till dess att utvärderingen är klar.
Att beslutet att renovera Albert omprövas då resultatet av utvärderingen är
klart.”
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 56 att motionen ska
avslås.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 18 oktober 2016 bl a att
man under denna sommar hyrde in ”paddan” Sankt Olof från Eskilstuna. Syftet
var att skaffa erfarenhet av vad en passagerarbåt kan bidra till att vidareutveckla kommunens besöks- och upplevelsenäring. Det genomfördes passageraturer inom kanalsträckan, Hallstahammar, Surahammar och Fagersta. Dessutom genomfördes också guidade och dramatiserade turer inom sträckan Hallstahammars kommun inom ramen för sommarlovsaktiviteterna för barn i åldern
6-15 år. Utvärderingen visar dels att det finns ett stort intresse från näringsidkare i kommunen att hyra/utnyttja pråmen Albert som arena för olika upplevelsepaket kopplade till olika målgrupper, dels intresse från kommuninvånare och
besökare att åka i en kanalbåt som genomför guidade och dramatiserade turer.
Förvaltningens bedömning av att pråmen Albert torde ha goda förutsättningar
att bli en framgångsrik satsning för att bl a stödja besöks- och upplevelsenäringen i kommunen på ett positivt sätt.
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Forts KS § 190
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 163.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen angående pråmen Albert med hänvisning till vad som anförs
av kultur- och fritidsnämnden den 26 oktober 2016 § 56.
Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C), Tommy Emterby (KD) och
Sigge Synnergård (L) reserverar sig mot beslutet.
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KS § 191
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1
december 2016 Dnr 249/16
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 79 om fastställande av ny
avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 september 2015.
Med anledning av kultur- och fritidsnämnden skall hyra ut Folkets Hus (forumdelen) i Hallstahammar och Folkets Park i Kolbäck har taxan kompletterats
med dessa avgifter.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 53 att fullmäktige
ska fastställa ny taxa fr o m den 1 december 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 164.
Kommunfullmäktige föreslås beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2015 § 79 fastställa avgiftstaxa
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 december 2016 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.
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KS § 192
Avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden fr o m den
1 december 2016 Dnr 250/16
Kommunfullmäktige fastställde den 30 november 2015 § 151 ny avgiftstaxa
inom bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2015.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 54 att fullmäktige
ska fastställa ny taxa fr o m den 1 december 2016.
Förändringar i taxan föreslås endast i den del som avser Skantzö Bad och camping. Avgifterna för Vallmobadet är oförändrade.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 165.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 30 november 2015 § 151, fastställa ny
avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m
den 1 december 2016 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften, samt
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse
etc som ej är reglerad i taxan.
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KS § 193
Taxa för kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteken i Hallstahammar
och Kolbäck fr o m den 1 december 2016 Dnr 247/16
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 § 156 om entréavgifter för
större evenemang i kulturhuset.
För att få en samlad taxa över verksamheterna i kulturhuset har dessa sammanställts i en gemensam taxa varför kultur- och fritidsnämnden föreslår fullmäktige att anta taxa för kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck fr o m den 1 december 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 166.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 24 oktober § 156 anta taxa för kulturhuset i Hallstahammar samt biblioteken i Hallstahammar och Kolbäck fr o m
den 1 december 2016, i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 194
Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030 - för yttrande
Dnr 155/16
Kollektivtrafikmyndigheten har översänt rubricerad plan till bl a Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska vara kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast den 1 december 2016.
Rubricerad remiss är en del av planeringsprocessen för kollektivtrafik som
knyter Västmanland samman. Innehållet baseras på kollektivtrafikförvaltningens vision om hur kollektivtrafiken bör utformas för att bättre passa den
regionala utvecklingen, flerkärnighet och ökad rörlighet för invånare och besökare i länet. Trafikplanen tar avstamp i regionens trafikförsörjningsprogram,
men pekar på behov av att integrera (samordna) trafik- och övrig
samhällsplanering med kollektivtrafikplanering för att uppnå gemensamma
mål.
I planen finns nio utpekade områden som vägleder förvaltningen i arbetet med
att utveckla ett pendeltågssystem. Detta och hanteringen av stombusstrafiken
kommer att leda fram till förverkligande av myndighetens vision om att samordnad samhällsplanering och kollektivtrafikplanering utvecklar flerkärnighet
med vidgade arbetsmarknader, tillgänglighet till kulturutbud och attraktiva
boendemiljöer samt utbildning som följd.
Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2016 § 167 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Tony Frunk (S) yrkar att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande gällande
Trafikplan 2030.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande
att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande gällande Trafikplan 2030.
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KS § 195
Uppförande av flerbostadshus i Kolbäck m m Dnr 257/16
Bir kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivele den 7 november 2017 bl a
att kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2015 §170 om att uppföra
prefabricerade bostadshus för i första hand ensamkommande barn och ungdomar. De två första husen är uppförda vid Trolleboområdet och granne med
HallstaArena. Sammanlagt finns det 20 lägenheter i de två husen (12+8). Lägenheterna är 53 kvm stora och innehåller två rum och kök. Byggnaderna är
uppförda så att de relativt enkelt kan ställas om från verksamheten idag HVB
(hem för vård och boende) för ensamkommande barn och ungdomar, till ”vanliga bostäder”. Husen vid Trollebo har totalt kostat 18 000 tkr inkl grund och
markarbeten. Förkalkylen ovan mark indikerade kring 8 000 tkr per hus om 12
lägenheter. Kostnaden per lägenhet uppgår till 900 tkr eller 15 tkr per kvm.
Planeringen för ytterligare HVB-hus var långt framme, men så ändrades förutsättningarna och antalet nya ensamkommande upphörde i princip. Koncepteten
som tagits fram bygger ju på att annan användning på ett enkelt sätt skall kunna
tillgripas. Behoven av bostäder är stort och i bostadsförsörjningsprogrammet
indikeras behov om 300 bostäder de kommande tre åren. Förutsättningarna för
att bygga efter Hallstavägen i Kolbäck har utretts grundligt och samråd har vid
flera tillfällen förts med närboende. I beslutet från dec 2015 nämns det att
byggnaden som uppförs byggs flexibelt och kan över tid användas för annat
ändamål om behoven av platser för ensamkommande över tid skulle minska.
Husen vid Trollebo kan om behovet av HVB för ensamkommande minskar
ställas om till vanliga bostäder. Det planerade huset i Kolbäck kommer att innehålla 2*8 lägenheter. Husen kan redan från början utrustas med uteplats och en
fin utemiljö med god tillgänglighet framförallt till nedre planet. En kalkyl för
uppförandet har tagits fram av tekniska förvaltningen. Kostnad per lägenhet
uppgår till 1 090 tkr inkl moms (exkl moms 875 tkr) eller 18,2 tkr /kvm inkl
moms (exkl moms 14,6 tkr/kvm).
Kommunen har för avsikt att bygga huset i egen regi och inledningsvis även
äga huset. Över tid är ambitionen att sälja ut bostäderna till annan hyresvärd. Vi
har idag ingen organisation för att kunna hantera ett hyresbestånd och har inte
heller någon ambition att bygga upp en organisation. Tanken inledningsvis är
att teckna avtal med Hallstahem om förvaltning av i första hand huset i Kolbäck
men om behoven avbostäder för ensamkommande barn o ungdomar minskar,
även husen vid Trollebo. Slutlig hyresnivå för lägenheterna kommer att fastställas senare. Hyresnivån är beroende av bland annat om kalkylen antingen
belastas med en nedskrivning eller att husets driftresultat under 4-5 år får visa
underskott, eller om full kostnadstäckning gäller från första året-. Husens livslängd torde uppgå till mer än 50. Avskrivningstiden enligt komponentmetoden
uppgår till knappt 40 år i genomsnitt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida

28 ()

Forts KS § 195
Finansieringen av huset sker i investeringsplanen 2017-2019 som ingår i Avstämning Mål och Budget 2017-2019 som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i december 2016.
Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet den 23 november 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 168.
Kommunfullmäktige föreslås besluta under förutsättning av tekniska
nämndens beslut
att upphäva sitt beslut den 14 december 2015 § 170 i tillämpliga delar avseende
etapperna 2 och 3 för utökning av boendeplatser för ensamkommande barn,
att godkänna att ett flerbostadshus om 16 lägenheter uppförs vid Hallstavägen i
Kolbäck,
att finansieringen om 17 500 tkr löses i investeringsplanen för år 2017-2019
som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i december 2016, samt
att delegera till tekniska nämnden att besluta om detaljutformning och övriga
driftfrågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida
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KS § 196
Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017 Dnr 252/16
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 169.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2017:
20/2, 3/4, 24/4, 29/5, 19/6, 25/9, 26/10, 27/11 och 18/12 varvid sammanträdet
den 3 april som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan
13.15 och sammanträdet den 19 juni som bl a avser behandlingen av mål och
budget för 2018 skall börja klockan 13.15.
Sammanträdet börjar klockan 18.30.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2017:
23/1, 6/2, 20/3, 10/4, 15/5, 7/6, 28/8, 11/9, 16/10, 13/11 och 4/12.
Sammanträdet börjar klockan 8.30, om inte annat anges i kallelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida
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KS § 197
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017

Dnr 251/16

Enligt kommunallagen 5 kap 10 § skall uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen, införas i den eller
de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden har under 2016 skett i
Västerås Tidning. Fullmäktiges kallelse/föredragningslista publiceras även på
kommunens hemsida.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 170.
Kommunfullmäktige föreslås beslutar
att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 skall ske i
Västerås Tidning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida
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KS § 198
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande

Dnr 70/16

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2016 att kompletteringar behöver göras under punkten 11, Anvisningar å kommunens bankräkningar och postgirokonton.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 171.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 7 juni 2016 § 120 och med verkan fr om
den 21 november 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 kommunens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i fattade beslut.

_______
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14
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KS § 199
Nytt samverkansavtal om åtgärder för krishantering i Västmanlands län –
U-Sam – för godkännande. Dnr 238/16
Länsstyrelsen har den 18 oktober 2016 kommit in med förslag till nytt samverkansavtal om åtgärder för krishantering i Västmanlands län – U-Sam.
Kommunstyrelsen beslutade den 22 augusti 2005 § 110 att kommunen ska ingå
i U-Sam (Samverkan i U-län). Det av kommunstyrelsen beslutade avtal den 13
februari 2016 § 10 gällde till och med den 31 december 2015.
Samhällets krisberedskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Det innebär bland annat att Länsstyrelsen före, under
och efter en samhällsstörning arbetar för samordning mellan länets kommuner
och andra viktiga aktörer. Samverkan syftar till att resurserna ska användas effektivt och ansvarsfullt, helheten av vidtagna åtgärder ska möta behoven optimalt och var och en av parterna i överenskommelsen ska kunna lösa sina uppgifter. Samverkan ska präglas av öppenhet och ömsesidigt utbyte mellan parterna för att skapa trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas
eller verkar i Västmanlands län. De grunder för regional ledning och samverkan
som redovisas i överenskommelsen gäller även under höjd beredskap. Det regelverk som kan komma att tillämpas vid höjd beredskap, ger dock utökade
befogenheter och mandat för enskilda myndigheter, med möjlighet för regeringen att förändra myndigheters roller och ansvar med kort varsel.
Parterna i U-Sam är Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars
kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala
kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Västerås stad,
Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm Sverige AB, Sveriges
Radio Västmanland, Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens brand- och räddningsförbund, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Respektive part svarar för egna kostnader.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 172.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal om åtgärder för krishantering i Västmanlands län
– U-Sam, enligt en till ärendet hörande bilaga.
_______
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kommunchefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14
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KS § 200
Kallelse till årsmöte med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund –
instruktion till ombudet. Dnr 254/16
Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund har den 7 november 2016 inkommit med kallelse till årsmöte med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund
tisdagen den 29 november 2016 klockan 18.00 på Gäddeholms Gård, Västerås.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma
2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017 utsett Rolf Korsbäck (S) med
Bengt Hultin (V) som ersättare (KF § 32/16).
Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2016 § 173 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Tony Frunk (S) yrkar anmoda ombudet att vid årsmöte med Västmanlands läns
Fiskevattenägareförbund, under förutsättning av att förbundets revisorer tillstyrkan, rösta för dels att redovisningen för räkenskapsåret fastställs, dels att
förslag till inkomst- och utgiftsstat 2016 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande
att anmoda ombudet att vid årsmöte med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund, under förutsättning av att förbundets revisorer tillstyrkan, rösta för
att redovisningen för räkenskapsåret fastställs, samt
att förslag till inkomst- och utgiftsstat 2016 godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14

Sida
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KS § 201
Anmälan av delårsrapporter - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Kolbäcksådalens pensionsförbund och Hjälpmedelsnämnden
Dnr 170/16, 217/16, 178/16
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar
även för kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovisningslagen skall
minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige.
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund och hjälpmedelsnämnden
har till kommunen kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2015.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2016 § 174.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera delårsrapporterna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 202
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-14
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-11-14
- arbetsutskottets protokoll 2016-11-07
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KS § 203
Vägplan för väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra – för yttrande till
Trafikverket Dnr 258/16
Väg 56 ”Räta linjen”, sträckan mellan Norrköping och Gävle är av regeringen
utsedd till nationell stamväg. Stamvägsnätet omfattar vägar som fyller en utpräglad mångsidig funktion för landets ekonomi och välfärd. Nuvarande väg 56
uppfyller inte kraven för god standard för trafiksäkerhet och framkomlighet.
Projektmålet är att höja trafiksäkerheten och förbättra vägstandarden på väg 56
mellan Kvicksund och Västjädra. Detta ska uppnås genom att höja vägstandarden till mötesfri väg och hastighetsstandarden till 100 km/timme på så långa
sträckor som möjligt.
En förstudie för sträckan togs fram 2011 och i denna konstaterades det att
sträckan har låg trafiksäkerhet och låg framkomlighet på vissa avsnitt. År 2013
gjordes en åtgärdsvalsstudie som har lett fram till steg 4 enligt fyrstegsprincipen som Trafikverket tillämpar för infrastrukturprojekt. Åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommendationen att ta fram en vägplan.
Aktuell del av vägplanen finns med i nationell plan för vägtransportsystemet
med genomförande tidigast 2018.
I förstudien antogs trafiktillväxten för sträckan vara 2 % per år vilket skulle innebära att trafikutvecklingen från 1993 – 2006 skulle fortsätta till 2025. I det då
antagna scenariot antogs en mycket stark utveckling i regionen. Idag kan vi se
att bostadsbyggandet ökar kraftigt i regionen vilket kommer att innebära ökad
inflyttning till regionen med ökad belastning på infrastrukturen i regionen.
De trendkurvor som togs fram visar på att trafikflödet på väg 56 kommer att
vara 14 000 fordon/dygn 2025.
Av förstudien framgår att
-

Det har varit många olyckor i korsningen väg 252 och väg 56. En
dödsolycka finns också rapporterad i korsningen.

-

Det har varit flera olyckor i korsningen mellan väg 558 och väg 56.
På sträckan finns också många viltolyckor inrapporterade

Av förstudien framgår också att faktorer som många anslutningar till väg 56,
avsaknad av säkra passagemöjligheter för oskyddade trafikanter, vilt i vägens
närområde samt hög andel tung trafik är faktorer som har bidragit negativt till
trafiksäkerheten.
Teknisk chef har i skrivelse den 4 november 2016 upprättat ett förslag till yttrande över vägplanen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-14
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Forts KS § 203
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att som kommunstyrelsens yttrande över vägplan
för väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra överlämna skrivelse daterad den 4
november 2016.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att som sitt yttrande över vägplan för väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra
överlämna skrivelse daterad den 4 november 2016.

_______
Exp till: Trafikverket, 781 89 Borlänge
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

