
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  

 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Kjell Ivemyr (S) ej § 21  
 Lennart Ahlström (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Kenth Erngren (V)   
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Lennart Andersson (S) § 21  
   
   
 Ersättarna: Hanna Lostelius (C) § 17-19, Lennart Andersson (S) ej § 21, David 

Lindberg (L), Annica Lindholm (V), samt sekreterare Carina Iwemyr, övriga se 
§ 19 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Claes Gustavsson (SD) och Kjell Ivemyr (S) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 7 februari 2019 klockan 09.30. 
  
Underskrifter  Paragrafer 17 -47 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Claes Gustavsson (S)    Kjell Ivemyr (S) ej § 21 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 17 - 47 
  
Sammanträdesdatum 2019-02-04 
  
Anslaget uppsättes 2019-02-07 Anslaget nedtages 2019-03-01 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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§ 17 
 
Information om gestaltningsprogram för Hallstahammars centrum     
Dnr 188/18 
 
XX och XX, SWECO, informerar om arbetet med framtagande av ett 
gestaltningsprogam för Hallstahammars centrum Gestaltningsprogrammet har 
sitt ursprung från planprogrammet för centrum och medborgardialogen i 
samband med planprogrammet. Gestaltningsprogrammet ska ge ett 
helhetskoncept för utemiljön i centrum och koncentrerar sig på allmänna platser 
som gångstråk, torg och parker, 
 
Utgångspunkterna för miljöerna i centrum är: 

• Förstärkt grönstruktur 
• Naturliga och trygga stråk 
• Offentliga målpunkter/verksamheter 
• Flerfunktionalitet och variation 
• Närhet till kollektivtrafik 

 
Det skapar kontinuiter över tid, sammanhang och tålighet. Miljöerna är arena 
för stadsliv som ska hålla över tid men ändå spegla sin samtids ideal. 
 
Vidare redovisas förslag på gångstråk/cykel, kollektivtrafik, fordonstrafik och 
parkering, samt fyra stycken platser i centrum; Thore Skogmans plats, Ham-
martorget, torget vid Kulturhuset och gågatan i centrum där det föreslås föränd-
ringar i miljön. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 18 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl 
 
Näringslivschefen informerar om arbetet med förslag till näringslivsstrategi. 
Programet beskriver Hallstahammars kommuns målsättningar och priorite-
ringar för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott närings-
livsklimat. Programmet sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till år 
2022, och identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för närings-
livets utveckling. Programmet tar inte någon ställning till utförande eller meto-
der. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj beskriva hur arbetet inom 
respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i programmet är kommu-
nala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan den kommunala 
organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är därför att arbe-
tet präglas av en hög grad av dialog och samverkan mellan i första hand Halls-
tahammar Promotion men även övriga företagsnätverk, företagare, politiker, 
tjänstepersoner och näringslivets organisationer. 
 
Programmet är uppbyggt bland annat på resultatet av olika mätningar hur 
Hallstahammar ligger till i förhållande till omvärden, vad företagare anser är 
viktiga framgångsfaktorer för ett bra näringslivsklimat samt kommunens vision 
och mål. Dialog har också förts med Hallstahammar Promotion och lokala 
företag. Utvalda fokusområden har visat sig vara viktiga framgångsfaktorer för 
att få ett bra näringslivsklimat och uppnå kommunens mål och visioner. För att 
ytterligare stärka vår attraktivitet och konkurrenskraft hos näringslivet kommer 
följande sex fokusområden prioriteras under programtiden, utan inbördes rang-
ordning:  
 

• Service, information och myndighetsutövande  
• Dialog och samverkan på regional och nationell nivå  
• Markberedskap och fysisk planering  
• Kompetensförsörjning  
• Infrastruktur och tillgänglighet  
• Ett varierat näringsliv  

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 19 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 17 - Arkitekterna XX och XX, SWECO,  
planarkitekt Ulrika Johansson 
§ 18 – näringslivschef Madeleine Ahlqvist 
§ 21 – VD XX, AB Hallstahem  
§ 27 – planarkitekt Ulrika Johansson 
§ 42 – skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag, kvalitetscon-
troller Sebnem Gumuscu,  
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 –14.0 
 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 20 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 6/19 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar från möten med medborgare kring 
trygghetsfrågor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 21 
 
Redovisning av handlingsplan utifrån bostadsförsörjningsprogrammet – 
AB Hallstahem     Dnr 34/19 
 
Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträet. I hans ställe inträder 
Lennart Andersson (S). 
 
Utifrån gällande ägardirektiv för AB Hallstahem ska bolaget årligen presentera 
en särskild handlingsplan utifrån bostadsförsörjningsprogrammet.  
 
Hallstahems styrelse har i december 2018 fattat beslut om en handlingsplan 
som omfattar 5 stycken möjliga projekt i kommunen. I Hallstahammar är det 
Kv Niten, Västtuna 1:198 (rondellen) och nya Knektbacken. De är de mest 
intressanta projekten som de kan se framöver. I Kolbäck är det kv Myran och i 
Strömsholm, ”Kullen”. Inom en 5-årsperiod kan 2-3 av dessa projekt vara en 
rimlig ambitionsnivå. En översiktlig investering för de fem projekten är 440 
Mkr och antalet lägenheter 147-224 stycken. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 5. 
 
Tony Frunk (S) yrkar att Hallstahem ska rekommenderas att prioritera följande 
tre projekt:1) Kv Myran i Kolbäck, 2) Västtuna 1:198 (rondellen) och Kv Niten 
i Hallstahammar. 
 
På Jenny Landernäs (M) förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att Hallstahem ska rekommenderas att prioritera 
följande tre projekt:1) Kv Myran i Kolbäck, 2) Kullen, Strömsholm och Väst-
tuna 1:198 (rondellen) i Hallstahammar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Tony Frunks (S) tilläggsyrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) tilläggs-
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att rekommendera AB Hallstahem att nedanstående tre projekt prioriteras enligt 
följande 

1. Kv Myran i Kolbäck 
2. Västtuna 1:198 (rondellen) och Kv Niten i Hallstahammar, samt 

 
att i övrigt notera redovisningen som en anmälan.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 21 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M). 
 
Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S). 
 
 
 
_________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 22 
 
Markanvisningsavtal avseende Niten 1 – för godkännande    Dnr 31/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 januari 2019 bland 
annat att en markanvisningstävling anordnades våren 2016 för att erbjuda fas-
tighetsförvaltare och byggföretag möjlighet att bygga bostäder på kv. Niten. 
Tävlingen vanns av OBOS AB och deras dotterbolag Myresjöhus skulle bygga 
bostäder på hela fastigheten. Tekniska nämnden beslutade att tilldela marken 
till det vinnande företaget. OBOS sökte bygglov för den tänkta bebyggelsen 
men fick inte tillräckligt med sålda bostadsrätter för att starta byggnation på 
fastigheten. Under sommaren 2018 meddelade OBOS AB att man inte hade för 
avsikt att gå vidare med byggnation på fastigheten. Hallstahammars kommun 
köpte då tillbaka marken på fastigheten för att kunna erbjuda marken till annat 
exploateringsföretag. 
 
En ny markanvisningstävling anordnades under hösten 2018 och två företag 
lämnade in förslag på exploatering av fastigheten. Tekniska nämnde tog i 
december beslut om att tilldela marken till Widen och Eriksson AB som avser 
att bygga bostadsrätter på marken. Förslaget upptar halva markytan. Det andra 
företaget som lämnade in förslag behöver komplettera sitt förslag innan beslut 
om tilldelning av mark kan beslutas. I detta förslag föreslogs hyresrätter vilket 
skulle innebära att vi får en bra blandning av lägenheter inom området. 
 
Ett förslag på markanvisningsavtal har tagits fram som ger exploatören ensam-
rätt på att under 8 månader projektera samt sälja bostadsrätter på fastigheten. 
Widen och Eriksson AB har föreslagit att det byggs 26 lägenheter med en 
spridning på 2:or, 3:or och 4:or. Förslaget har kommunicerats med exploa-
tören. Avsikten är att teckna ett avtal enligt det i denna skrivelse redovisade 
förslaget. Ett marköverlåtelseavtal träffas sen med exploatören och exploatören 
övertar marken när köpeskillingen betalats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 7. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal avseende Niten 1 med Widen och Eriksson 
AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Mark- och exploateringsingenjör 
 Widén och Eriksson AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 23 
 
Markanvisningsavtal avseende Fasanen etapp 1 – för godkännande 
Dnr 29/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 januari 2019 bland 
annat att en markanvisningstävling anordnades i november 2017 för att erbjuda 
fastighetsförvaltare och byggföretag möjlighet att bygga bostäder på Fasanen, 
etapp 1. Tävlingen vanns av Ditt nya hem i Mellansverige AB och tekniska 
nämnden beslutade att tilldela marken till det vinnande företaget. 
 
Under våren 2018 meddelade det vinnande företaget att man inte avsåg att gå 
vidare med en exploatering av fastigheten. En ny markanvisningstävling 
anordnades under hösten 2018 och två företag lämnade in förslag på exploate-
ring av fastigheten. Förslagen utvärderades och tekniska nämndens arbetsut-
skott tog i december beslut om att tilldela marken till ByggTitanerna AB. 
 
Ett förslag på markanvisningsavtal har tagits fram som ger exploatören ensam-
rätt på att under 12 månader projektera samt sälja bostadsrätter på fastigheten. 
ByggTitanerna AB har föreslagit att det byggs 3 radhus med vardera 6 lägen-
heter på fastigheten. Förslaget har kommunicerats med exploatören. Avsikten 
är att teckna ett avtal enligt det i denna skrivelse redovisade förslaget. Ett 
marköverlåtelseavtal träffas sen med exploatören och exploatören övertar 
marken när köpeskillingen betalats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 8 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal avseende Fasanen, etapp 1 med Bygg 
Titanerna AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till:  Mark- och exploateringsingenjör 
 ByggTitanerna AB 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 24 
 
Godkännande av tilläggsavtal till köpekontrakt gällande fastigheten Elds-
boda 1:279 – AB Hallstahem  Dnr 61/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 § 49 bland annat att god-
känna köpekontrakt avseende del av fastigheten Eldsboda 1:279 (Kulturhuset). 
Tekniska nämnden föreslår nu att fullmäktige ska godkänna tilläggsavtal till 
köpekontraktet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 december 2018 att Hallstaham-
mars kommun har i köpekontrakt daterat 7 februari 2018 köpt del av fastig-
heten Eldsboda 1:279 av AB Hallstahem. För komplementbyggnaden på fastig-
heten ansökte kommunen och AB Hallstahem om avstyckning. Efter att Lant-
mäteriet fått in ansökan om avstyckning har de meddelat att den fastighetsarea 
som avstyckas och som ska utgöra mark för komplementbyggnaden inte är till-
räckligt stor med hänsyn till gällande detaljplan. Ett förslag till lösning finns i 
upprättat tilläggsavtal, en lösning som även Lantmäteriet föreslagit. Lösningen 
innebär att Hallstahammars kommun överlåter del av fastigheten Eldsboda 
1:279 till AB Hallstahem.  
 
Hallstahem godkänner lösningen och har skrivit på tilläggsavtalet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 9. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna tilläggsavtal till köpekontrakt avseende fastigheten Eldsboda 
1:279 enligt en till ärendet tillhörande bilaga.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 25 
 
Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kom-
munalförbund – för utställning    Dnr 8/19 
 
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhåll-
ningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består 
av avfallsplan och föreskrifter. Eftersom VafabMiljö Kommunalförbund tagit 
över strategiska planeringen när det gäller avfallsfrågor från medlemskommu-
nerna är det VafabMiljö som ansvarar för att ta fram avfallsplan och föreskrif-
ter. I enlighet med Miljöbalken och förbundsordningen är det dock fullmäktige 
i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning och taxor. I 
framtagande av en renhållningsordning ska denna, i enlighet med Miljöbalken 
15 kap 42 §, ställas ut för samråd i minst fyra veckor. Varje kommun ansvarar 
för att besluta om utställning i den egna kommunen. VafabMiljö tar fram 
underlag som respektive kommun kan använda i utställningen om den så öns-
kar. I samband med utställningen skickas renhållningsordningen även till andra 
organisationer som kan ha väsentligt intresse av denna. Kommunens syn-
punkter på förslaget ska vara VafabMiljö tillhanda senast 30 april 2019. 
 
VafabMiljös direktion har fattat beslut om att skicka förslag om ny renhåll-
ningsordning till medlemskommunerna för utställning och remiss inom den 
kommunala förvaltningen. Renhållningsordningen är avsedd att börja gälla från 
1 januari 2020. Då kommunerna lämnat synpunkter på förslaget presenteras det 
i bearbetad form för direktionen. Vid sitt möte den 26 september 2019 fattar 
direktionen beslut om slutligt förslag till renhållningsordning. Detta förslag 
skickas återigen till samtliga kommuner för beslut. Beslut fattas i respektive 
kommunfullmäktige under perioden oktober till december 2019.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ställa ut förslag till Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för 
VafabMiljö Kommunalförbund under tidsperioden 8 mars – 5 april 2019. 
 
 
 
________ 
Exp till: VafabMiljö 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 26 
 
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m oktober 2018 – kommun-
styrelsens uppsiktsplikt  Dnr 166/18 
 
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till 
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanlägg-
ningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp 
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare upp-
följning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den 
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden 
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot 
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också 
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska 
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning.  
 
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 23 november 2018 för Hallsta 
Ridklubbs ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden har den 12 december 2018 § 
98 beslutat att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Vidare beslutade 
kultur- och fritidsnämnden att Hallsta Ridklubb även under 2019 månadsvis ska 
komma in till nämnden med ekonomisk redovisning och att föreningens redo-
visning i huvudsak ska ske i upprättad mall. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 11. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan, samt 
 
att kultur- och fritidsnämnden fortsatt under 2019 kvartalsvis ska lämna en 
skriftlig ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. 
 
På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunstyrelsen att Landernäs 
synpunkter får antecknas till protokollet enligt följande: Vi moderater vill 
betona att vi tycker att det är en bristfällig ekonomisk redovisning som inte ger 
relevant information om läget för klubben. Vid KS i januari lyftes ärendet från 
agendan för att ny information skulle tillkomma. Så har inte skett, vilket vi 
både tycker är beklagligt och anmärkningsvärt. Eftersom kommunen har stora 
åtaganden i ridklubben är det av största vikt att adekvat och korrekt information 
kommer kommunen till del för att erforderliga beslut ska kunna fattas. Kfn är 
den nämnd som arbetar närmast med ärendet, men även kommunstyrelsen med 
sin uppsiktsplikt behöver den informationen.  
 
 
________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 27 
 
Detaljplan för Sörstafors III, Dp. 223 – för antagande    Dnr 305/17 
 
Det råder bostadsbrist i Hallstahammars kommun och tillgången på små-
hustomter är mycket begränsad. Fotbollsklubben Kolbäck FK-91 har valt att 
sälja sin fotbollsplan i Sörstafors och samordna all sin verksamhet till Kolbäck. 
Hallstahammars kommun köpte planen från föreningen för att möjliggöra nya 
småhustomter. Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 11 oktober 2017 
att ge planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. 
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för i huvudsak bostads-
bebyggelse med tillhörande gator. Även behov av parkmark i form av rekrea-
tionsyta har prövats inom ramen för planarbetet. I samband med planlägg-
ningen får befintliga småhusfastigheter inom planområdet samtidigt en ny 
detaljplan anpassad efter dagens förhållanden. I samband med planarbetet har 
en geoteknisk utredning, en VA- och dagvattenutlåtande, en trädvårdsplan samt 
en arkeologisk undersökning tagits fram. Planområdet som sådant omnämns 
inte i översiktsplanen, men att pröva planområdet enligt detaljplanens syfte 
anses inte strida mot översiktsplanens ambitioner.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. De synpunkter som kom-
mit in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande. Där framgår de överväganden som gjorts och vilka för-
ändringar som genomförts. Förslaget bedöms medföra en lämplig markanvänd-
ning. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 13. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Sörstafors III, Dp. 223. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 28 
 
Bidrag för genomförande av Hallsta Triathlon 2019 – Västerås Triathlon-
klubb    Dnr 19/19 
 
Västerås Triathlon har inkommit med en ansökan om bidrag för genomförande 
av Hallsta Triathlon 2019. Till ansökan har fogats en kostnadskalkyl som upp-
går till 73 000 kronor. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivele den 22 januari 2019 bland annat att Hallsta 
Triathlon är en tävling för så väl unga som gamla. Tävlingen genomförs av 
Västerås Triathlon och är placerad runt Skantzsjön. Distanserna i tävlingen är 
riktade till motionärer, men även för deltagare som har Olympiska spelen som 
mål. Under de två dagarna deltar runt 100 deltagare samt medföljare. Tävlingen 
hoppas också på att engagera fler föreningar i Hallstahammar. För att kunna 
locka dessa föreningar krävs en viss ersättning. Utöver detta har man också sökt 
stöd från kommunen när det gäller för att säkra upp för potthål, hämtning av 
avfall, reklam på E18 skyltar m m. Tävlingen kommer att medföra att det 
kommer röra sig fler människor i området runt Skantzsjön, vilket kan bidra till 
ökad omsättning för de företag som finns däromkring samt att några av de som 
besöker platsen kommer att komma tillbaka längre fram.  
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 15. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Västerås Triathlon 10 000 kronor för genomförande av Hallsta 
Triathlon 2019 under förutsättning att kommunen dels får synas med i annonser 
i samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges 
möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter arrangemaget 
få en återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Västerås Triathlon 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 15 () 
 

  
 
 
KS § 29 
 
Bidrag för arrangerande av Hallsta Classic 2019 – Independent 
Cruiseriers    Dnr 280/18 
 
Independent Cruiseriers har inkommit med en ansöka om bidrag på 10 000 kro-
nor i samband med att man genomför ett arrangemang den 8 juni 2019 som går 
under Hallsta Classic. Det är en sammanslagning av Hallsta Cruising och 
Tjejernas Veteranrunda. Arrangemanget kommer att då bli heldagsevent. Före-
ningen har även kommit in med en budget. Kostnaden beräknas uppgå till  
21 180 kronor 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 21 januari 2019 bland annat att Inde-
pendent Cruiseriers har tidigare år genomfört Hallsta Cruising som har satt 
Hallstahammar på kartan för en dag. Många av besökarna som har deltagit med 
sina bilar brukar normalt inte vistas i kommunen. När man även utökar evene-
manget med Tjejernas Veteranrunda finns det en stor möjlighet att fler kommer 
som besökare. Det innebär att aktörer runt cruisingsträckan kan få en möjlighet 
till en ökad förbättring av ekonomin den dagen samt att ur ett besöksperspektiv 
sätter Hallstahammar på kartan och att fler återvänder andra dagar på året. 
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 16. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Independent Cruiseriers 10 000 kronor för genomförande av Hallsta 
Classic 2019 under förutsättning att kommunen dels får synas med i annonser i 
samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges 
möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter arrangemaget 
få en återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Independent Cruiseriers 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 16 () 
 

  
 
 
KS § 30 
 
Bidrag för arrangerande av Kolbäcks Kolifej 2019 - Kolbäcks Kolifejföre-
ning    Dnr 11/19 
 
Kolbäcks Kolifejförening ansöker i skrivelse den 14 januari 2019 om bidrag för 
genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej den 7 september 
2019. Av skrivelsen framgår att kostnaderna för genomförandet av arrange-
manget uppgår till 30 650 kronor. 
 
Kommunen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag med 15 000 kronor för 
samma ändamål under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till mark-
nadsföring under arrangemanget. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivele den 16 januari 2019 bl a att Kolifej är ett 
arrangemang som stärker vikänslan i Kolbäck och är viktigt för orten. Avslut-
ningsvis föreslås att Kolbäcks Kolifejförening beviljas 15 000 kronor i bidrag. 
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 17. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Kolbäcks Kolifejförening 15 000 kronor för genomförande av Kol-
bäcks Kolifej 2019 under förutsättning att kommunen dels får synas med i 
annonser i samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kom-
munen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter 
arrangemaget få en återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kolbäcks Kolifejförening 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 17 () 
 

  
 
 
KS § 31 
 
Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen 
2019    Dnr 10/19 
 
Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ansöker i skrivelse den 10 januari 
2019 om bidrag om 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrun-
dan under 2019. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är rela-
terad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog, annonser, 
skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 15 januari 2019 att Konst & Kultur-
rundan har efter 8 års genomförande blivit en viktig del i mångas Påskfirande i 
trakten runt Kolbäcksdalen. Fler utställare tillkommer varje år och höjden på 
utställare ökar. Själva Konst & Kulturrundan har blivit ett stort besöksmål där 
även lokala företagare ges möjligheten att öka sin inkomst under några dagar. 
Med tanken på att antalet besökare som kom under 2018 var ca 26 000 st, borde 
det finnas en stor möjlighet för Hallstahammars kommun att kunna marknads-
föra sig under dessa dagar. Näringslivsenheten med ansvar för besöksnäringen 
ser mycket positivt på att Konst & Kulturrunda genomförs även 2019. Avslut-
ningsvis föreslås att Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ska beviljas  
20 000 kronor i bidrag. 
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 18. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Konst- och i Kulturrundan i Kolbäcksådalen 20 000 kronor för 
genomförande av Konst- och kulturrundan under 2019 under förutsättning att 
kommunen dels får synas med i annonser i samband med arrangemanget som 
samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under 
arrangemanget, dels att efter arrangemaget få en återrapportering om antal del-
tagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Konst- och Kulturrundan i Kolbäcksådalen 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 18 () 
 

  
 
 
KS § 32 
 
Bidrag till arrangemang av sommarutställning 2019 - Svenska Vinthund-
klubben     Dnr 273/18 
 
Svenska Vinthundklubben ansöker i skrivelse den 1 november 2018 om bidrag 
för genomförande av arrangemang vid Strömsholms slott sommaren 2019. 
Svenska Vinthundsklubben har sedan år 2015 återvänt till att hålla sin sommar-
utställning vid Strömsholms slottsbana den sista helgen i juli. Arrangemanget 
har i många år tidigare vart placerat vid Skokloster och har som mest haft runt 
900 hundar med i utställningen. Nu har man i föreningen valt att satsa ytter-
ligare och har ett mål att 2020 utöka till tre dagar i stället för två, man har också 
som mål att nå utställare från Europa och nå titeln som Svenskt Utställnings-
championat. Av skrivelsen framgår att budgeten för arrangemanget ger ett 
underskott på 11 500 kronor, man förtydligar också att man kan marknadsföra 
kommunen som en samarbetspartner/sponsor. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 22 november 2018 bl a att Hallsta-
hammars kommun kan se sig själva som en samarbetspartner och gå in och 
täcka kostnaderna för städning och sophantering på ett belopp av 8 000 kronor.  
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Svenska Vinthundklubben 10 000 kronor för arrangemang av som-
marutställning 2019 i Strömsholm under förutsättning att kommunen dels får 
synas med i annonser i samband med arrangemanget som samarbetspartners 
samt att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, 
dels att efter arrangemaget få en återrapportering om antal deltagare/besökare, 
samt  
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Svenska Vinthundklubben 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 19 () 
 

  
 
 
KS § 33 
 
Bidrag till Coompanion Västmanland för 2018 års verksamhet  
Dnr 254/18 
 
Coompanion i Västmanland ansöker i skrivelse den 7 oktober 2018 om bidrag 
från Hallstahammars kommun till sin verksamhet för 2018 med 1,75 
kr/invånare. I skrivelsen beskriver Coompanion sin verksamhet.  
 
Under perioden 2007-2015 lämnades inga bidrag till Coompanion. För 2017 
lämnades bidrag med 1,75 kronor/invånare.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till Coompanion Västmanland lämna bidrag för år 2018 med 1,75 kronor/ 
invånare och att kostnaden härför finansieras inom kommunstyrelsens budget-
ram. 
 
 
 
________ 
Exp till: Coompanion Västmanland 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningsansvarig 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 20 () 
 

  
 
 
KS § 34 
 
Revisionsrapport ”Meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll 
inom äldreomsorgens särskilda boenden”   Dnr 219/18 
 
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 
PWC genomfört en granskning av kvaliteten inom äldreomsorgen. Gransk-
ningen har besvarat följande revisionsfråga: Säkerställer socialnämnden att de 
som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda 
på ett kvalitativ tillfredställande sätt? Kommunstyrelsen har fått revisions-
rapporten för kännedom. 
 
Revisorerna gör följande bedömning: ”Vi bedömer att socialnämnden i Hallsta-
hammar delvis säkerställer att de boendena i särskilt boende får sina sociala 
aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativ tillfredställande sätt. Vi har noterat ett 
antal förbättringsområden för att uppnå en bättre nivå av sociala aktiviteter som 
ska ge en aktiv och meningsfull tillvaro. Socialnämnden sätter rätt fokus med 
de övergripande målen för att uppnå en meningsfull vardag för de äldre, dock 
behöver nämnden specificera mer med vad de vill uppnå med exempelvis mät-
bara mål för att underlätta för verksamheterna att sätta upp rimliga mål i en 
handlingsplan som går att följa upp. Aktiviteterna som finns idag på särskilt 
boende är av generell karaktär (planerade aktiviteter) och är inte anpassade 
efter de boendes förmåga och möjlighet till deltagande, större variation i 
mindre grupper skulle skapa bättre förutsättningar för det. Genomförandeplan 
bör upprättas på en mer detaljerad nivå då den idag är endast på en generell och 
övergripande nivå, vilket inte speglar individens behov och önskemål på ett 
rättvisande sätt.”  
 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Socialnämnden beslutade 
den 22 november 2018 § 114 att överlämna förvaltningens skrivelse till reviso-
rerna som sitt yttrande över revisionsrapporten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 21. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att noter revisionsrapporten som en anmälan, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 
________ 
Exp till: Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 21 () 
 

  
 
 
KS § 35 
 
Redovisning enligt lag (2001:453) av ej verkställda gynnande beslut enligt 
4 kap 1 § (SoL) för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg kvartal 
3 år 2018    Dnr  242/18 
 
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. Rap-
portering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 3 år 2018 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovis-
ning för kvartal 3 år 2018. Rapporten visar att det finns två stycken gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom individ- och familjeom-
sorgen.    
 
Socialnämnden har den 22 november 2018 § 119 beslutat att överlämna redo-
visningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2018 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 22. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 22 () 
 

  
 
 
KS § 36 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2018 
Dnr 241/18 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 3 
år 2018. Rapporten visar att det inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS 
som inte verkställts. 
 
Socialnämnden har den 22 november 2018 § 120 beslutat att överlämna redo-
visningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2018 till bl a kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 23. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 23 () 
 

  
 
 
KS § 37 
 
Samverkansavtal mellan Hallstahammars kommun och Hallstahammars 
Civilförsvarsförening    Dnr 28/19 
 
Det har sedan tidigare funnits ett samverkansavtal mellan Hallstahammars 
kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening. Det senaste tecknades 
2014 och var giltig till sista december 2017.  
  
Förslag till nytt samverkansavta har upprättats. Samverkan utgår från flera olika 
lagar, förordningar och överenskommelser.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 22 januari 2019 att det är 
ingen större förändring från föregående samverkansavtal. Förändringar från 
föregående avtal är att man styrt det årliga driftbidraget som är på 40 000 kro-
nor till att Frivilliga resursgruppen, FRG, har fått mer påslag och Civilförsvars-
föreningen lite lägre. Tidigare fick Civilförsvarsföreningen 25 000 kronor och 
FRG 15 000 kronor. Anledningen till det är att Civilförsvarsföreningen inte ut-
bildar ca 100 timmar/år som det står i avtalet utan snarare 40 timmar samt att 
FRG har mer omkostnader och har ett starkt driv i frågorna och är aktiva. Just 
nu finns det ca 50 aktiva medlemmar i FRG Hallstahammar/Surahammar. 
 
En annan förändring är utbildningspaketet som Civilförsvarsföreningen erbju-
der samt att dessa årligen lämnar verksamhetsberättelse och redovisning av 
kommunalt bidrag.  
 
I avtalet framgår kommunens och Civilförsvarsföreningens åtagande gällande 
information och utbildningsverksamhet, Frivilliga resursgruppen, vilket anslag 
kommunen ger föreningen, vilka lokaler som får disponeras, samverkan och 
samordning av frivilliga försvarsorganisationer och hur redovisningen ska ske.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna samverkansavtal mellan Hallstahammars kommun och Hallsta-
hammars Civilförsvarsförening, enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
________ 
Exp till: Hallstahammars Civilförsvarsförening 
 Strategisk utveckling 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 24 () 
 

  
 
KS § 38 
 
Överenskommelse med Surahammars kommun och Hallstahammars 
Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) - för god-
kännande    Dnr 28/19 
 
Nu gällande överenskommelse ned Surahammars kommun och Hallstahammars 
Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) löpte ut den 31 
december 2018.  
 
I lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser och höjdberedskap (SFS 2006:544) finns bestämmelser som syftar till att 
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en 
god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommunen har dock inte 
egna resurser att själv hantera alla kriser som kan inträffa. Vid svåra händelser 
då man räknar med att kommunens ordinarie resurser inte räcker till kan en så 
kallad Frivillig resursgrupp (FRG) avlasta, förstärka och komplettera olika 
delar av kommunens organisation. Resursgrupperna kan även vid höjd bered-
skap komma att ingå i kommunens beredskaps/krisorganisation efter påkallat 
behov från kommunen. FRG är en helt frivillig resurs för kommunal krishante-
ring och regleras inte av någon lag eller förordning. FRG är en strukturerad 
form av samarbete mellan kommun och frivilliga som formaliseras genom en 
överenskommelse mellan kommunen och den lokalt verksamma civilförsvars-
föreningen. Förslag till överenskommelse har upprättats. Överenskommelsen 
tydliggör respektive parts uppdrag och ansvar. Det är ingen större förändring 
från föregående överenskommelse. Civilförsvarsföreningen har även fått mer 
ansvar gällande att informera våra invånare om att klara sig vid en extraordinär 
händelse enligt 72 timmars koncept. Överenskommelsen gäller t o m 31 
december 2021. 
 
Vad gäller ekonomisk ersättning har Hallstahammars Civilförsvarsförening i 
annan överenskommelse med Hallstahammars kommun avtalat om ett årligt 
driftbidrag om 40 000 kronor. För FRG-uppdraget utgår ingen ytterligare er-
sättning utan verksamheten ingår som del i nuvarande bidrag. I ersättningen in-
går att administrera, rekrytera, utbilda och utveckla FRG-verksamheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna överenskommelse mellan Hallstahammar och Surahammars 
kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resurs-
grupper (FRG), enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
________ 
Exp till: Hallstahammars Civilförsvarsförening 
 Surahammars kommun 
 Strategisk utveckling 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 25 () 
 

  
 
 
KS § 39 
 
Anmälan av tillsynsbesök hos överförmyndarnämnden i Hallstahammars 
kommun 2018    Dnr 297/18 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av överförmyndar-
verksamheten den 3 maj 2018 och upprättat en rapport över inspektionen.  
 
Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att 
kritisera överförmyndarnämnden på följande punkter: 
 
- Bristfällig handläggning av ansökan av god man 
- Bristfällig handläggning av överklagande 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 26. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera rapporten som en anmälan.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 26 () 
 

  
 
 
KS § 40 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 11 februari 2019     
Dnr 24/19 
 
Med anledning av att personal inom löneenheten behöver underteckna skatte-
deklarationer behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 december 2018 § 219 och med verkan 
fr o m den 11 februari 2019 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer i förteckningen 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 27 () 
 

  
 
 
KS § 41 
 
Internkontrollplan för kommunstyrelen 2019    Dnr 313//18 
 
Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunlednings-
gruppen att gälla för samtliga nämnder/förvaltningar för 2019. Alla gransk-
ningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten 
och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommun-
övergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2019 
kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska 
granskas. Det har uppmärksammats att i mål och budgetdokumentet finns 
internkontrollen för 2018 med, vilket är felaktigt. 
 
Punkter att granska 2019: 

• Uppföljning av nämndbeslut 
• Uppföljning av avtalstroheten  
• Tillgänglighet telefoni 
• Uppföljning av e-post 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2019 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Reglementspärmen 
 Samtliga personer i förteckningen 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 28 () 
 

  
 
 
KS § 42 
 
Redovisning av betygsutfall hösten 2018 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr 221/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005 att betygsutfallen ska redovisas för kommun-
styrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har därefter vi olika 
tillfällen beslutat att redovisningen ska kompletteras med en redovisning av 
resultaten i svenska, engelska och matematik, med hur många elever som 
kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör årskurs 2, de 
som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått grundläggande 
behörighet enlig Skolverket. Med anledning av den nya gymnasiereformen 
redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen  
 
Höstterminen 2013 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
75 % och Tunboskolan 42 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 58 % och Tunboskolan 66 %). 
 
Höstterminen 2014 var 59 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
57 % och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 53 % och Tunboskolan 80 %). 
 
Höstterminen 2015 var 55 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
46 % och Tunboskolan 81%). I årskurs 8 var 50 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 46 % och Tunboskolan 64 %).  
 
Höstterminen 2016 var 46 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 55 
% och Tunboskolan 72 %). I årskurs 8 var 59 % godkända i alla ämnen (Lind-
boskolan 55 % och Tunboskolan 72 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i engel-
ska (Parkskolan 72 % och Tunboskolan 82 %), matematik 72 %, (Parkskolan 
68 % och Tunboskolan 87 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och Tunbo-
skolan 89 %). I svenska som andra språk var 32 % godkända på Parkskolan.  
 
Höstterminen 2017 var 56 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 50 
% och Tunboskolan 78 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen (Park-
skolan 62 % och Tunboskolan 71 %). I årskurs 9 var 87 % godkända i engelska 
(Parkskolan 84 % och Tunboskolan 97 %), matematik 85 % (Parkskolan 83 % 
och Tunboskolan 94 %), svenska 98 % (Parkskolan 83 % och Tunboskolan 100 
%). I svenska som andra språk var 53 % godkända på Parkskolan. I årskurs 8 
var 81 % godkända i engelska (Parkskolan 79 % och Tunboskolan 85 %), 
matematik 81 % (Parkskolan 80 % och Tunboskolan 83 %), svenska 87 % 
(Parkskolan 90 % och Tunboskolan 79 %). I svenska som andra språk var 76 % 
godkända på Parkskolan och 50 % på Tunboskolan. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 29 () 
 

 
 
 
Forts KS § 42 
 
Höstterminen 2018 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 69 
% och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 72 % godkända i alla ämnen (Park-
skolan 65 % och Tunboskolan 73 %). I årskurs 9 var 85,2 % godkända i 
engelska (Parkskolan 86,1 % och Tunboskolan 82,5 %), matematik 79,6 %, 
(Parkskolan 81,1 % och Tunboskolan 75 %), svenska 94,1 % (Parkskolan 95,8 
% och Tunboskolan 89,7 %), svenska som andra språk 74,1 % (Parkskolan 73,1 
och Tunboskolan 100 %).  
 
Av redovisningen framgår även resultat för gymnasieskolor 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 januari 2019 § 29. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 30 () 
 

  
 
 
KS § 43 
 
Val av kommunstyrelsens personalutskott t o m 31 december2022   
Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till uppdrag i kommunstyrelsens personalutskott t o m 31 december 2022 
utse: 
 
Ledamöter       Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)    Lennart Ahlström (S) 
Sigge Synnergård (L)   David Lindberg (L) 
Hans Strandlund (M)   Jenny Landernäs (M) 
 
 
Ordförande  Rolf Hahre (S) 
Vice ordförande  Sigge Synnerård (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga valda 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Nämndsekreterare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 31 () 
 

  
 
 
KS § 44 
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2019    Dnr 5/19 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2018 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
Rolf Korsbäck (S) 
 
 
Revisor     Ersättare 
 
Per Hedfors (M)  Bo Hedman (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors smedja (Kent Friman) 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 32 () 
 

  
 
 
KS § 45 
 
Kallelse till extra stämma per capsulam med Fibra AB    Den 25/19 
 
Fibra AB har den 22 januari 2019 inkommit med kallelse till extra stämma per 
capsulam den 15 februari 2019. På stämman ska väljas nya styrelseledamöter 
och suppleanter för Fibra AB.  
 
Enligt gällande bolagsordning ska styrelens representanter utses på ordinarie 
årsstämma. Kommunfullmäktige har beslutat att utses ombud och representan-
ter i styrelsen fr o m den ordinarie årsstämman 2019. Nu vald ledamot och 
suppleant har inte frånsagt sig sina respektive uppdrag.   
 
Hallstahammars kommun kan konstatera att kallelsen sänts till de personer 
kommunfullmäktige utsett från ordinarie årsstämma 2019 och inte till de 
personer som innehar uppdragen fram till årsstämman 2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att lämna ombudsinstruktion till 
extra stämma per capsulam med Fibra AB. 
 
 
 
__________ 
Exp till. Ordföranden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 33 () 
 

  
 
 
KS § 46 
 
Kallelse till extra stämma per capsulam med SamKom AB   Dnr 26/19 
 
Samkom AB har den 22 januari 2019 inkommit med kallelse till extra stämma 
per capsulam den 15 februari 2019. På stämman ska väljas nya styrelseleda-
möter och suppleanter för Fibra AB.  
 
Enligt gällande bolagsordning ska styrelens representanter utses på ordinarie 
årsstämma. Kommunfullmäktige har beslutat att utses ombud och representan-
ter i styrelsen fr o m den ordinarie årsstämman 2019. Nu vald ledamot och 
suppleant har inte frånsagt sig sina respektive uppdrag.   
 
Hallstahammars kommun kan konstatera att kallelsen sänts till de personer 
kommunfullmäktige utsett från ordinarie årsstämma 2019 och inte till de 
personer som innehar uppdragen fram till årsstämman 2019. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att lämna ombudsinstruktion till 
extra stämma per capsulam med SamKom AB. 
 
 
 
__________ 
Exp till. Ordföranden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-02-04 34 () 
 

   
 
 
KS § 47 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-04 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-04 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
I anslutning till anmälningarna informerar ordförande att följande dagar kom-
mer kommunstyrelsen att kallas/inbjudas till sammankomster under februari 
och mars. 
 
20 februari – Workshop för utvecklingen av Strömsholms kanal – kommun-
styrelsens ledamöter 
22 februari – utbildning - kommunstyrelsens ledamöter och ersättare -  
7-8 mars - KS-konferens - kommunstyrelsens ledamöter och ersättare –  
18 mars – budgetberedning- arbetsutskottets ledamöter  
21 mars - näringslivsdag kommunstyrelsens ledamöter –  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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