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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-12 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 12.20 
 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

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

 Örjan Andersson (S)   

 Eleonor Zeidlitz (MP)  

 Marijo Edlund (S)  

 Tony Frunk (S)   

 Reijo Tarkka (V)   

 Hans Strandlund (M)   

 Sigge Synnergård (L)  

 Anna Gunstad Bäckman (C)   

 Tommy Emterby (KD)  

   

   

   
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V), 

Jenny Landernäs (M), David Lindberg (L), samt Carina Iwemyr, sekreterare, 

kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se § 192 

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

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 november 2018 klockan 14.00. 
  

Underskrifter  Paragrafer 192 - 202 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Catarina Pettersson (S) 
  

 
 

   
 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Hans Strandlund (M)     Tony Frunk (S) 

  

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 192 - 202 
  

Sammanträdesdatum 2018-11-12 
  

Anslaget uppsättes 2018-11-15 Anslaget nedtages 2018-12-07 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 192 

 

Föredragning/besvarande av frågor   
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 

paragrafer 

 

§ 193 - utvecklingschef Magnus Gustafsson, planchef Jacob Lithammer, miljö-

strateg Thomas Norrman 

§ 195-196 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström  

§ 197 – bygg- och miljöchef Anders Östlund  

§ 198– utvecklingschef Magnus Gustafsson  

§ 199 – ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson 

 

 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.00 – 11.30 

 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-11-12 3 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

§ 193 

 

Information från förvaltningen m m   Dnr 19/18 

 

Planchefen redogör för förslag till ny detaljplan för Näslunds skola. Syftet med 

planen är att möjliggöra en nybyggnation av Näslundskolan, förbättra områdets 

trafiksituation och befästa befintlig markanvändning.  

 

Miljöstrategen informerar om arbetet med att bilda naturreservat vid Valsta-

sjön. Syftet med naturreservatet är dels att bevara och utveckla tätortsnära vär-

den för naturupplevelser, friluftsliv och rekreation, dels att bevara och utveckla 

biologiska och kulturhistoriska värden kopplade till Valstasjön och omgivande 

strandängar och skogar. Syftet ska nås genom att Valstasjöns fördämning 

restaureras och arealen vattenspeglar utökas. Skogsskötseln anpassas så att an-

delen lövträd och andelen död ved ökar i hela området. Strandängar och skog 

runt Valstasjön hävdas genom bete eller slåtter. Tillgängliggörande anlägg-

ningar såsom brygga, spänger och grillplatser uppförs. 

 

Utvecklingschefen informerar om projektet - Digitala och fysiska mötesplatser 

för inkludering och demokrati. Projektet löper under tiden 1 juni 2018 - 1 juni 

2019. Projektet genomförs i samverkan med Svenska kyrkan. Projektet har 

koppling till arbetet med Agenda 2030, mål 16 som handlar om att främja fred-

liga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling. Det är också kopplat till 

kommunens handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 

extremism som har fokus på förebyggande arbete. Vidare redovisas vilka akti-

viteter som kommer att genomföras under projektiden 

 

Utvecklingschefen informerar även om att en totalförsvarsövningen kommer att 

äga rum 2020. Kommunerna kommer att gå in med en avsiktsförklaring i vilken 

omfattning man vill delta i övningen. 

 

Kommunchefen informerar att ordföranden fattat beslut om att kommunens ska 

medverka i projekt Affärsutveckling, innovation och internationalisering i till-

växtorienterade hästrelaterade företag till en kostnaden om 50 000 kronor per år 

i tre år. Projektet ligger helt i linje med det kommunstyrelsens uppsatta mål och 

STUTABs strategiska plan. Kommunens medfinansiering förutsätter att pro-

jektet förläggs till Strömsholm och att det även finns möjlighet för ett eller flera 

av kommunens förtetag att delta i genomfardefasen u f a att företagen uppfyller 

kriterierna för genomförandefasen. 
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KS § 194 

 

Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 19/18 

 

Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 

senaste mötet. 

 

Vidare informerar ordföranden från senaste mötet med Länsstyrelsens miljö- 

och klimatråd där rådet uppmanar alla medlemmar att anta utmaningar som 

pågår till och med 2019. Utmaningarna är en viktig del i arbetet med att skapa 

hållbarhet och bli mer attraktiva arbetsplatser. De tre utmaningarna är att 

underlätta för anställda att cykla, slopa vatten i plastflaskor och burkar och att 

diplomera eller certifiera miljöledningsarbetet. 
 

Kranmärkt 

Rådets medlemmar ska ”kranmärka” hela eller delar av sin verksamhet. Kran-

märkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kran-

vatten framför flaskvatten. Målet är att minska ner användandet och produk-

tionen av burk- och flaskvatten men även att minska ner på transporterna och 

användandet av plast- och engångsmuggar inom en verksamhet. Om en verk-

samhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferen-

ser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
 

Cykelvänlig arbetsplats 

Rådets medlemmar ska anta cykelutmaningen. För att uppmuntra arbetsplatser i 

länet till att cykla ska utmärkelsen för ”cykelvänlig arbetsplats” inrättas. Syftet 

är att fler resor ska göras med cykel och färre med bil eller andra klimatpå-

verkande färdmedel. Det ska vara lätt för anställda att välja cykeln, både till/ 

från arbetet och i tjänsten. Via miljö- och klimatrådets hemsida kommer arbets-

platser att ha möjlighet att registrera sig för en ”cykelvänlig arbetsplats”. 
 

Levande miljöledning 

Den sista utmaningen innebär att sträva efter en ”kvalitetsstämpel” på organi-

sationens arbete med ett levande miljöledningssystem. Förslagsvis genom att 

införa ett miljöledningssystem i enligt med den internationella standarden för 

miljöledning ISO 14001, EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsord-

ning EMAS eller den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. 

Målet med ett miljöledningssystem är att skapa ordning och reda i miljöarbetet 

och minska verksamhetens miljöbelastning. Syftet med en diplomering eller 

certifiering är att upprätta ett levande miljöledningssystem med kontinuerlig 

uppföljning och ständig förbättring. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att förvaltningen som ett första steg återrapportera hur kommunen kan arbeta 

med att ”kranmärka” verksamheterna. 
_________ 

Exp till: Kommunchefen 
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KS § 195 

 

Taxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2019 

Dnr 268/18 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 79 att fullmäktige 

ska fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet från och med den 1 september 

2019. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Vallmo-

badet. Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har därför tagits fram. I prin-

cip har samtliga avgifter höjts. Entréavgifterna för barn 0-6 och för pensionär är 

desamma. Vidare är avgifterna för att hyra badet desamma.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2018 § 159 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.    

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att fullmäktige ska fastställa ny taxa för Vallmo-

badet fr o m den 1 september 2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att fr o m den 30 augusti 2019, upphäva sitt beslut den 19 februari 2018 § 31 

och fr o m den 1 september 2019 fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet 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 § 196 

 

Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 december 2018   
Dnr 269/18 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 80 att fullmäktige 

ska fastställa ny taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 decem-

ber 2018. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Skantzö 

bad och camping. Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga av-

gifter har höjts. Entréavgifterna per dag till badet är oförändrade. Vidare är bl a 

vissa avgifter för tält-/husvagnsplats och stugor oförändrade.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 5 november 2018 § 160 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag.    

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att avgiften avseende säsongskort för Hallsta-

hammars kommuns skolungdom skall höjas med 50 kronor. I övrigt yrkar hon 

bifall till föreliggande förslag till avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att 

gälla fr o m den 1 december 2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkanden. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2017 § 11 fastställa ny 

avgiftstaxa för Skantzö bad och camping, turism att gälla fr o m den 1 decem-

ber 2018 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 § 197 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 1 

januari 2019    Dnr 270/18 

 

Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 oktober 2018 § 87 att fullmäktige ska 

fastställa ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden 

 

Nu gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antogs av 

kommunfullmäktige den 20 juni 2011 § 132 och har sedan dess varit oföränd-

rad och förslag till reviderad taxa som till stor del överensstämmer med 

Sveriges Kommuner och Landstings underlag har tagits fram. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 bl a att 

bygg och miljönämnden har ansvar för den lokala tillsynen enligt miljöbalken. I 

miljötillsynsförordningens 2 kap framgår hur den operativa tillsynen fördelas 

mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Den tillsyn som 

bedrivs ska i möjligaste mån finansieras av avgifter som verksamhetsutövaren 

betalar.  

 

För att ha möjlighet att hålla de resurser som behövs för att bedriva en funge-

rande tillsyn är det viktigt att kommunerna använder sig av de möjligheter som 

finns till avgiftsuttag. Nuvarande taxebestämmelser har haft samma utformning 

sedan år 2011. Uppdateringen är en anpassning till nu gällande lagar och före-

skrifter. Den reviderade versionen innebär att det lokala tillsynsbehovet får ett 

större genomslag då nämndens tillsynsplan används vid bedömning av tillsyns-

behovet för objektgrupperna. Grunden för taxan är timavgiften. Timavgiften 

har sedan 2011 varit 720 kronor. Beräkning av ny avgift, med de faktiska kost-

naderna som grund, ger en timavgift på 867 kronor. Data från 226 kommuner i 

Sverige gav i juli 2018 ett snitt på 916 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2018 § 161. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 

byggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda och införa ”Rättviksmodellen” 

under 2019. 

 

Tony Frunk (S), Sigge Synnergård (L) och Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar 

bifall till Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

dels arbetsutskottets förslag dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 
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Forts KS § 197 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2011 § 132 och med stöd av 27 

kap 1 § miljöbalken, fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

områden att gälla från och med den 1 januari 2019, enligt en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att uppdra åt byggnadsnämnden att utreda och införa ”Rättviksmodellen” under 

2019. 
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KS § 198 

 

Deltagande i Glokala Sverige    Dnr 237/18 

 

Hallstahammars kommun har inbjudits att ansöka om deltagande i Glokala 

Sverige. Glokala Sverige är ett treårigt kommunikationsprojekt med syfte att 

stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner, landsting och 

regioner. Projektet drivs i samverkan mellan Svenska FN-förbundet och SKL, 

och finansieras av Sida. Att delta i projektet innebär inga kostnader utöver viss 

arbetstid och eventuella kostnader för resor och logi i samband med den årliga 

konferensen och den nationella/regionala kommunikationsutbildningen. Del-

tagande i projektet gäller till och med december 2020. Utbildningar sker under 

2019 och tidpunkt för utbildning kan i stor grad anpassas efter våra önskemål. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 oktober 2018 bl a att 

Hallstahammars kommun har sedan 2017 gradvis intensifierat arbetet med 

Agenda 2030. Bland annat har utbildningar hållits under hösten 2017 för politi-

ker, chefer och samverkanspartners och en uppföljande workshop i januari 

2018. Vid dessa aktiviteter tydliggjordes att en förutsättning för framgång i 

hållbarhetsarbetet är ett brett engagemang inom såväl kommunen som med 

civilsamhället och näringslivet. En nyckelfaktor för att främja det engage-

manget är att bygga kommunikativa plattformar att samlas kring kopplat till de 

globala målen. Deltagande i Glokala Sverige kan på ett tydligt sätt bidra till att 

få igång och ge ytterligare kraft i de samverkansprocesser som behövs i det 

fortsatta arbetet med Agenda 2030 på lokal nivå i Hallstahammar.  

 

Aktiviteter inom deltagandet i Glokala Sverige ligger väl i linje med kommande 

planering för det fortsatta arbetet inom Agenda 2030, inte minst genom imple-

menteringsfasen av kommande strategi, samt framtagandet av nya övergripande 

mål för kommunfullmäktige. Utbildningsinsatser inom projektet kan mycket 

väl kopplas till vår uppstart av organisationen för det kommande arbetet.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2018 § 163. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ansöka om deltagande i Glokala Sverige, samt 

 

att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för deltagandet. 

 

 
_________ 

Exp till: Strategi- och utveckling 

 Arbetsutskottets ledamöter 
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KS § 199 

 

Anhållan om kommunalt lån - Strömsholms Golfklubb    Dnr 271/18 

 

Strömsholm golfklubb anför i skrivelse den 22 november 2017 att golfklubben 

har lån med kommunal borgen. Från början var lånet på 4 miljoner kronor och 

i dagsläget, efter amorteringar, återstår 3,3 miljoner kronor. Klubben vill ha 

möjlighet till samma ränta på lånen som Sporthallen erbjudits. Därefter har 

golfkubben den 8 oktober 2018 inkommit med förtydligande angående deras 

frågeställning här ovan. I förtydligandet står det ”Vad vi avser här, är att få ett 

lån genom kommunen på samma villkor som andra föreningar i kommunen, 

exempelvis Sporthallen och Ridklubben. Vår avsikt då, är att lösa våra nu-

varande lån hos Nordea på 3,3 miljoner kronor.” 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 82 att fullmäktige 

inte ska bevilja Strömsholms Golfklubb kommunalt lån om 3,3 miljoner 

kronor. 

 

Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att Sporthallen 

och Hallstahammars Ridklubb har beviljats kommunalt lån men att det är svårt 

att jämföra båda dessa föreningars verksamheter med golfklubbens. Exempel-

vis bedriver sporthallen en omfattande publika verksamhet som vänder sig till 

allmänheten och Hallstahammars ridklubb är en av kommunens största före-

ningar när det gäller att bedriva verksamhet för barn och unga. Bättre vore att 

jämföra låneuppläggen mellan Hallstahammars tennisklubb och Strömsholms 

golfklubb. Tennisklubben har kommunal borgen för lån i privat bank för sin 

föreningsägda tennishall. Dess ungdomsverksamhet är dessutom större än 

golfklubben. Strömsholms golfklubb har också kommunal borgen för sin an-

läggning.  

 

Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 29 oktober 2018 bland annat 

att Strömsholms Golfklubb beviljades 1999 kommunal borgen för byggande av 

en niohålsbana i Mölntorp. 2002 ändrades borgensförbindelsen genom beslut i 

kommunfullmäktige från en borgen att bygga en niohålsbana till en generell 

borgen för klubben om 4 000 000 kronor (skulden idag uppgår till drygt 3,3 

Mkr). Ärendet har sedan tagits upp i kommunfullmäktige den 20 februari 2017 

där det medgavs amorteringsfrihet under 2 år för Strömsholms golfklubbs ena 

lån i Nordea (skuld 2 120 000 kr), samt att för det andra lånet (skuld f n 

1 250 000 kr) medge fortsatt amorteringstakt om 40 000 kronor/år. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2018 § 164. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att avslå Strömsholms Golfklubbs begäran om direkt kommunal utlåning, samt 

upplysa klubben om möjligheten att utnyttja låneutrymmet om 700 000 kronor i 

tidigare fattade beslut om kommunal borgen. 
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KS § 200 

 

Svar på motion av Sigge Synnergård (L) angående inrätta pedagogiska 

priser inom barn- och utbildningsnämnden    Dnr 122/18 

 

Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 17 april 2018 att ”Skickliga peda-

goger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och 

för hur väl elever lyckas i skolan. Därför vill vi i Liberalerna att det delas ut 

pedagogiskt pris i två kategorier till någon eller några pedagoger som har ut-

märkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.  

 

Kategori 1: Förskola och pedagogisk verksamhet 

Kategori 2: Fritids och grundskola 

 

Priset skall vara 10 000 kronor per kategori (totalt 20 000 kr/år). Det är barn- 

och utbildningsnämnden som beslutar att priset ska gå till kompetensutveckling 

för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelningen 

ska ske i samband med barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde inför 

sommaren. Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild 

person kan dock erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörig-

het. Priset kan inte tilldelas förvaltningschef, områdeschef eller skolledare.  

 

Därför yrkar jag på 

Att Hallstahammars kommun inrättar två pedagogiska priser á 10 000 kr/st och 

att utdelningen av priserna sker i samband med barn- och utbildningsnämndens 

sista sammanträde inför sommaren.” 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att 

skickliga pedagoger tillgodoses genom individuell lönesättning och statliga 

medel riktade till skickliga pedagoger. Medel för kompetensutveckling riktas 

till behov hos pedagoger för ökad måluppfyllelse. Syftet med pedagogiska pri-

ser kan tänkas vara att premiera och uppmärksamma särskilt duktiga pedago-

ger. Bedömningen är att det behovet tillgodoses på annat sätt. Det sker genom 

individuella löner, statliga satsningar på förstelärare och särskilt duktiga lärare. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 23 oktober 2018 att motionen ska 

avslås. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2018 § 165. 

 

Sigge Synnergård (L) och Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen. 
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Forts KS § 200 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) m fl yrkande om 

att bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att avslå motionen om att inrätta pedagogiska priser inom barn- och utbild-

ningsnämnden. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), Anna Gunstad Bäckman (C), 

Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD). 
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KS § 201 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att inrätta digitaliseringsfond 

för kommunens verksamheter   Dnr 294/17 

 

Jenny Landernäs (M) anför i motion den 27 november 2017 ” Digitaliseringen 

måste ta fart i Hallstahammars kommun. Möjligheterna är oändliga både till 

kvalitetsförbättringar och till att använda våra resurser mer effektivt. Digitali-

seringen, tillsammans med automatisering och robotisering, måste in i våra 

kärnprocesser. 

 

För att kunna ta ordentliga kliv inom området behövs både vilja i form av en 

strategi och målbild. Det är beklagansvärt att strategin drar ut på tiden. Men det 

behövs också medel till initiala investeringar. Kommunens prognostiserade 

resultat pekar på ett större överskott än beräknat. Det måste användas klokt för 

att investera i framtiden. Vi vill att kommunen skapar en digitaliseringsfond. En 

fond där verksamheterna kan söka pengar för sin digitalisering. Projekten ska 

gå i linje med kommunens digitaliseringsstrategi, varvid det är av största vikt 

att den prioriteras. Fonden ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för 

Hallstahammar kommuns digitala infrastruktur och utveckla nya lösningar både 

för invånare och kommunens egna processer. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  

Att en digitaliseringsfond tillskapas, samt att första insättningen till fonden görs 

med minst sju miljoner av kommunens resultat för 2017. ” 

 

Kommunstyrelseförvaltningen framför synpunkter på motionen i skrivelse den 

5 oktober 2018  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 8 oktober 2018 § 145. 

 

Efter arbetsutskottets sammanträde har kommunstyrelseförvaltningen inkommit 

med ny tjänsteskrivelse i vilken bl a framgår att efter att motionen inlämnades 

till kommunfullmäktige har en digitaliseringsstrategi antagits. Förvaltningen 

arbetar nu med att ta fram konkreta handlingsplaner kopplade till strategin. 

Samtliga förvaltningar arbetar med digitalisering men det är angeläget att vi 

arbetar utifrån gemensamma plattformar m m. Ett centralt målområde i strate-

gin är automatisering, som i första hand handlar om att identifiera processer där 

tidigare manuella repetitiva arbetsmoment ska ersättas med automation som 

även går under benämningen robotisering. I 2018 års budget finns medel av-

satta med 5 000 tkr i investeringsbudgeten för digitaliseringssatsningar. För-

valtningen har under året arbetat med att ta fram förslag till hur vi på bästa sätt 

kan använda anslaget. Troligtvis behöver viss del av medlen överföras till 2019 

års budget eftersom vi inte hinner verkställa alla åtgärder förrän 2019. 
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Forts KS § 201 

 

Om fonden inrättas bör det kopplas tydliga regler för hur den får användas, på 

ett liknande sätt som den tidigare ”sociala investeringsfonden”. Utgångspunk-

ten kan vara att nämnderna/förvaltningarna får söka engångsbelopp för att ut-

veckla/implementera digitala tjänster av olika slag. Det är dock angeläget att 

det finns en tydlig redovisning hur kostnaden för digitala tjänsterna inte bara 

kan inrymmas inom befintlig budget utan även bidra till en effektivisering 

genom sänkta kostnader, optimera nyttjandet av befintliga resurser, allt för att 

förbättra verksamheter och göra större nytta för våra invånare. 

 

Kommunstyrelsen ordförande anför i sin skrivelse bland annat att skapa en fond 

med öronmärkta pengar för digitalisering kan vara ett sätt att uppmuntra och 

påskynda digitalisering inom olika områden. Som förvaltningen beskriver med-

för nya system och arbetssätt oftast en merkostnad initialt vilket kan vara svårt 

för verksamheten att hitta utrymme för i sin driftbudget. Att få ta del av fond-

medel för införande av digitalisering i större och kostsammare projekt kan ge 

möjlighet att digitalisera i en snabbare takt än vad som nu bedöms ekonomiskt 

möjligt. Även om vi politiskt ser att digitalisering inom många områden är en 

framtidsinvestering så är det inte lika enkelt att ekonomiskt redovisa hela in-

förandet från infrastruktur till programvara som investering. En fond skulle 

vara ett komplement till de investeringsmedel som finns. En digitaliseringsfond 

kan vara en bra ide för att uppmuntra och påskynda digitalisering, den måste 

dock ställas mot behovet av egenfinansiering av kommande investeringar som 

fortsatt ligger på en hög nivå. Avslutningsvis föreslås att kommunstyrelsen 

arbetar vidare med iden kring en fond för digitalisering och beroende på hur 

2018 års resultat kommer att se ut fatta ett eventuellt beslut om fond i samband 

med årsbokslutet. Motionen anses därmed vara besvarad. 

 

Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) m fl yrkande att 

bifalla motionen. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionsens ska anses vara besvarad. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD). 
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KS § 202 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-12 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-12 

 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 


