
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-26 1 () 

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

Beslutande Catarina Pettersson (S) 
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Rolf Hahre (S)   
 Ingvor Regnemer (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M) § 157-168  
 Jenny Landernäs (M)  
 Håkan Freijd (M) § 153-156  
 Tommy Emterby (KD)  
 Annica Lindholm (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Håkan Freijd (M) § 157-158, Stieg Anders-

son (M), Kenth Erngren (V), Ewa Björklund (SD), samt sekreterare Carina 
Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 153. 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 augusti 2019 klockan 15.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 153 - 168 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tony Frunk (S)    Tommy Emterby (KD) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 153 – 168 
  
Sammanträdesdatum 2019-08-26 
  
Anslaget uppsättes 2019–08-28 Anslaget nedtages 2019–09-19 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 153 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 154 – Enhetschef Linnea Persson, utvecklingschef Magnus Gustafsson 
§ 155 – Teknisk chef Carina Elliot, utvecklingschef Magnus Gustafsson 
§ 156 – Kommunchef Carin Becker-Åström, projektledare Ulrica Johansson 
§ 158 - Mark- och exploateringsingenjör Kjell Jacobsson 
§ 161 – Mark- och exploateringsingenjör Kjell Jacobsson, teknisk chef Carina 
Elliott 
§ 165 - Energi- och klimatrådgivare Carl-Magnus Palmblad 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15 – 14.15. 
 
Sammanträdet återupptas. 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 154 
 
Redovisning av ungdomscoachernas arbete under sommaren – kommun-
styrelsens uppsiktsplikt    Dnr 6/19 
 
Enhetschef Linnea Persson informerar att coachernas sommarverksamhet har 
fungerat bra i det stora hela. Det bedöms vara väldigt lugnt ute i början av 
sommaren medan det fr o m juli är betydligt mer rörelse ute. Trots semestertid, 
förändringar i personalgruppen och flytt av arbetsplats har coacherna varit väl 
bemannade och varit tillgängliga för barn och unga i kommunen. Det har 
genomgående varit svårt att få kontakt med polis under kvälls- och nattpassen. 
Många nya kontakter har skapats både med ungdomar och föräldrar. Flera 
ungdomar som börjar årskurs 7 till hösten är en ny gruppering som synts ute 
och som coacherna fått en bra kontakt med.  
 
Prioriterade aktiviteter under sommaren för barn- och ungdomscoacher är att 
vara tillgängliga för barn och ungdomar i kommunen. Då det är sommarlov och 
ungdomarna inte är knutna till skolverksamheter innebär detta främst upp-
sökande arbete ute i kommunen.   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 155 
 
Redovisning av arbetet med uppförande kameraövervakning på kommu-
nens fastigheter – kommunstyrelsens uppsiktsplikt    Dnr 6/19 
 
Tekniska chefen Carina Elliot redogör för kommunen ansökningar för upp-
förande av kameraövervakning vid vissa av kommunens fastigheter. Efter kon-
takt med Datainspektionen framgår att handläggningstiden är 11 månader. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 156 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 6/19 
 
Kommunchefen informerar om följande: 

 
• Läget på kommunens förvaltningar under sommaren 
• Rekryteringar inom samhällsbyggnadsenheten. Kjell Jacobsson kommer 

att gå in som tf chef för enheten under hösten 
• Kommunen behöver få fram en resursfördelningsmodell för arbete med 

budgeten. Arbetet med det pågår. Troligtvis behöver vi ta in någon 
utifrån för att få fram en modell.  

• 9 oktober – dag då politiker och tjänstemän besöker näringsidkare  
 

Vidare informerar kommunchefen om arbetet med att ta fram en handlingsplan 
för att få kommunstyrelsens budget i balans.  
 
Projektledare Ulrica Johansson informerar om detaljplanen för Sörkvarns-
Norrkvarnsvägen (rondellen) som idag sänts ut för samråd. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 157 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m     Dnr 6/19 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) redogör från senaste sammanträdet med länsstyrel-
sens jämställdhetsråd. 
 
Rolf Hahre (S) redogör från senaste sammaträde med Fibras styrelse. 
 
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med Mälardalens Brand- 
och Räddningsförbund. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 158  
 
Överenskommelse om förvärv av fastigheten XX - för godkännande     
Dnr 221/19 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 juni 2019 att Hallsta-
hammars kommun har ett stort behov av bostäder. Detta beskrivs i ”Bostads-
försörjningsprogram – Hallstahammars kommun 2016 – 2019 med framåtblick 
mot 2024” som antogs av kommunfullmäktige 2016. 
 
Kommunens mål är att bygga bostäder i alla delar av kommunen. Projekt pågår 
i andra delar av kommunen men i de centrala delarna av Hallstahammar är till-
gången på mark för att bygga bostäder begränsad. Bebyggelse i centrum av 
Hallstahammar bidrar till ett levande centrum och till att det finns valmöjlig-
heter för de som planerar att flytta. Planläggning av bostäder på fastigheten XX 
pågår. Fastigheten är central belägen och lämpar sig väl för bostäder. För att 
möjliggöra den planerade bebyggelsen så behöver en närliggande fastighet, 
XX, köpas in. 
 
Förslag till överenskommelse har upprättas om köp av fastigheten XX. 
Fastigheten behöver förvärvas för att den planerade byggnationen ska kunna 
genomföras i enlighet med den detaljplan som för närvarande tas fram för 
området. Säljaren ska säga upp alla hyresgäster för garagen. Hyresgästerna för 
garagen ska skriftligen ha godkänt dessa uppsägningar enligt köpekontraktet.  
 
På fastigheten finns en mobilmast som ägs av 3GIS. Denna mobilmast behöver 
flyttas och förhandlingar förs för närvarande om flytt av denna mast. Anten-
nerna på masten planeras att flyttas till taket på den byggnad som Hallstahem 
planerar att uppföra på fastigheten. Kostnaden för denna flytt är ännu inte klar-
lagd eftersom förhandlingarna om var den ska placeras pågår. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 juni 2019 § 122. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att 
kostnaden av förvärvet ska hanteras inom kommunstyrelsens budget för 
exploateringar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall 
till dels arbetsutskottets förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna överenskommelse om förvärv av fastigheten XX, enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 158 
 
att kostnaden av förvärvet kommer att hanteras inom kommunstyrelsens budget 
för exploateringar. 
 
 
 
________ 
Exp till: Mark- och exploateringsingenjör 
              Fastighetsägare  

Kommunchef’  
Ekonomi och finans 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 159 
 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet”      
Dnr 80/19 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallstahammars kommun har 
PWC genomfört en granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.  
Granskningen har utgått från följande revisionsfråga: Har kommunen en ända-
målsenlig process för upphandling, inköp och finns rutiner som säkerställer 
avtalstroheten. Revisorernas samlade bedömning är att Hallstahammars kom-
mun har brister i processen för upphandling och inköp och rekommenderar i 
skrivelse den 21 februari 2019 kommunstyrelsen att vidta vissa åtgärder. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 maj 2019 PWCs sam-
lade bedömning är att Hallstahammars kommun delvis har en ändamålsenlig 
process för upphandling och inköp. Den samlade bedömningen är baserad på 
följande kontrollmål: Finns ändamålsenliga processer och rutiner för upphand-
ling och inköp. Finns rutiner för kontinuerlig uppföljning av upphandling och 
inköp, Finns ramavtal och efterlevs dessa. Finns ändamålsenliga rutiner för 
kontinuerlig uppföljning av avtalstrohet. Hur säkerställer kommunen att ram-
avtalsupphandlade leverantörer är seriösa. Förvaltningen bemötger i skrivelsen 
revisorernas iakttagelser. 
 
I kommunens riktlinjer för upphandling framgår att vid direktupphandlingar ska 
minst tre leverantörer tillfrågas och av dessa ska minst en vara lokal, om sådan 
finns. Arbetsutskottet konstaterade vid sitt sammanträde att revisorerna bland 
annat rekommenderar kommunen att arbeta med att minska antalet små leve-
rantörer. Rekommendationen går emot kommunens önskan om att få små leve-
rantörer inom kommunen att kunna delta vid direktupphandlingar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2019 § 123. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att uttala att rekommendationen med att minska antalet små leverantörer går 
emot kommunens önskan om att små leverantörer inom kommunen ska kunna 
delta vid direktupphandlingar, samt 
 
att i övrigt överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 23 maj 2019 
som sitt yttrande. 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchef 
              Revisorerna  
              Kommunjurist/upphandlare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 160 
 
Västerås stads handlingsplan för bostadsförsörjning 2020–2021 – för 
yttrande    Dnr 225/19 
 
Västerås stad har översänt remiss om förslag till handlingsplan för bostadsför-
sörjning till Hallstahammars kommun för yttrande senast den 26 september 
2019.  
 
Kommunfullmäktige i Västerås stad antog i december 2017 ett program med 
riktlinjer för bostadsförsörjning för 2018–2021. Förslag till handlingsplan för 
perioden 2020–2021 har tagits fram som hanterar hur Västerås stad ska nå pro-
grammets uppsatta mål. I handlingsplanen föreslås prioriteringar och åtgärder 
för att uppnå programmets mål. Handlingsplanen innehåller fyra mål med till-
hörande indikatorer:  

• Bostäder för alla 
• Bostäder för fler 
• Bostäder på rätt plats 
• Bostäder på rätt sätt 

 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 7 augusti 2019 bland annat 
att den handlingsplan som Västerås stad har tagit fram är intressant och nytän-
kande. Det är positivt att FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Agenda 
2030 anges som utgångspunkt för bostadsförsörjningen och att hållbarhets-
dimensionerna delvis finns med i handlingsplanens olika delar. Det sker redan 
idag en stor arbets- och studiependling mellan Västerås och Hallstahammar och 
orterna växer allt närmre varandra. Prognoser visar på en fortsatt ökning av 
pendlandet mot 2050. En ny motorväg planeras för närvarande mellan orterna 
vilket ytterligare kommer att förminska avståndet mellan orterna och underlätta 
för de som arbetspendlar. Det minskade avståndet och de förbättrade kommu-
nikationerna innebär att Hallstahammar ytterligare utvecklas till att vara ett 
alternativ och komplement till Västerås kommun när det gäller möjligheten att 
bosätta sig. Ett fortsatt samarbete kring dessa frågor är därför av stort intresse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2019 § 124. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Västerås stads handlingsplan för bostadsförsörjning 
2020–2021 överlämna förvaltningens skrivelse daterad 2019-08-07. 
 
 
________ 
Exp till: Västerås stad 
              Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 161 
 
Vägplan för anläggning och ombyggnad av E18 delen Köping - Väst-
jädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun - för yttrande 
Dnr 227/19 
 
Trafikverket har skickat förslag till vägplan för anläggning och ombyggnad av 
E18 delen Köping - Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås kom-
muner till bland annat Hallstahammars kommun för synpunkter. Yttrande ska 
vara Trafikverket tillhanda senast den 4 september 2019. 
 
E18 mellan Köping och Västjädra i Köpings, Hallstahammars och Västerås 
kommun i Västmanlands län planeras att byggas ut till motorväg. Orsaken till 
ombyggnationen är att den nuvarande 2+1 vägen är hårt belastad och olycks-
drabbad. Utbyggnaden av den 25 kilometer långa sträckan av E18 mellan 
Köping och Västjädra avses ske genom att en ny körbana med två körfält an-
läggs parallellt med den befintliga körbanan så att en fyrfilig motorväg med 
mittremsa erhålls. Projektet syftar till att höja trafiksäkerheten och öka fram-
komligheten. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 14 augusti 2019 syn-
punkter på förslaget till vägplan. Genomförandet för Hallstahammars kom-
muns angelägna delar utgår från att vägplanen prioriterar framkomlighet och 
säkerhet för de som färdas på motorvägen. Hallstahammars kommun saknar 
flera åtgärder i vägplanen för oskyddade trafikanter, åtgärder för att öka antalet 
kollektiva resenärer samt åtgärder för att säkerställa att vattenverk och vatten-
täkt inte påverkas negativt av den nya motorvägen. Hallstahammars kommun 
har haft ett flertal protokollförda möten med Trafikverket där dessa frågor varit 
uppe för diskussion. Det kan dock konstateras att åtgärderna inte finns med i 
vägplanen. Hallstahammars kommun vill därför att det skrivs separata avtal om 
dessa frågor så att kommunen får garantier för att åtgärderna kommer att 
genomföras i projektet. 
 
Bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens har inkommit med yttranden 
över vägplanen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 augusti 2018 § 125 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att avge 
yttrande. 
 
Kommunstyrelen beslutar  
 
att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande över vägplan för anläggning 
och ombyggnad av E18 delen Köping – Västjädra. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 162 
 
Samråd om ny översiktsplan för Surahammars kommun - för yttrande    
Dnr 186/19 
 
Surahammars kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande 
ska ha inkommit till Surahammars kommun senast den 30 augusti 2019. 
 
I översiktsplanen beskrivs hur Surahammars kommun planerar att mark- och 
vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas 
bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns området att ta extra 
hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande 
för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den 
byggda miljön. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 13 juni 2019 bland annat att 
det inte finns noterbara mellankommunala frågor som påverkar Hallstahammar 
fysiskt i direkta gränsområden, såsom byggande och annan exploatering. LIS-
område vid Olberga ligger relativt nära kommungränsen, men bedöms inte 
medföra någon betydande påverkan för Hallstahammar. Som nedströms liggan-
de kommun kan dock risken för ytterligare påverkan på Kolbäcksån lyftas som 
en risk. Exploateringar och befolkningsökning i sig medför ökad be-lastning. 
Bygg- och miljönämnden har den 20 juni beslutar att överlämna förvaltningens 
skrivelse som sitt yttrande, 
 
Socialnämnden beslutade den 13 juni § 58 och kultur- och fritidsnämnden be-
slutade den 19 juni § 60 att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen framför i skrivelse den 13 augusti 2019 syn-
punkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 augusti § 126 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämndens och tekniska nämndens har inkommit med ytt-
randen över översiktsplanen.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att man inte har 
något att erinra och i övrigt överlämna övriga nämnders synpunkter över 
översiktsplanen. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 162 
 
Kommunstyrelen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot Surahammars kommuns över-
siktsplan och i övrigt överlämna inkomna synpunkter över översiktsplanen från 
kommunens nämnder.  
 
 
 
________ 
Exp till: Surahammars kommun 
              Samtliga nämnder 
              Strategisk utveckling och planering 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 163 
 
Revidering av förskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljö-
kvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om 
kartläggning och analys av ytvatten – för yttrande    Dnr 189/19 
 
Havs- och vattenmyndigheten har skickat rubricerat ärendet på remiss till 
Hallstahammars kommun för synpunkter. Yttrande ska ha inkommit till Havs- 
och vattenmyndigheten senast den 30 augusti 2019. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har reviderat de föreskrifter som reglerar hur yt-
vattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts. 
De har gjort en större strategisk översyn för att anpassa föreskrifterna till 
aktuella författningsändringar som trädde i kraft i januari 2019 men också för 
att hantera tidigare uppmärksammade oklarheter. HVMFS 2013:19 utgör cent-
rala föreskrifter för genomförandet av vattendirektivet och är ett av havs- och 
vattenmyndighetens viktigaste verktyg för att samordna och styra vattenmyn-
digheternas och länsstyrelsernas arbete med klassificering och normsättning av 
vattenförekomster. Statusklassificeringen och normsättningen används även av 
andra myndigheter för att ta ställning till om en åtgärd eller en verksamhet ris-
kerar att försämra en vattenförekomsts status på ett otillåtet sätt eller riskerar att 
medverka till att en miljökvalitetsnorm äventyras. 
 
Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har beslutat uttala att man inte 
har något att erinra mot förslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 augusti § 127 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar kommunstyrelsen ska uttala att man inte har något 
att erinra mot förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot reviderat förslag till förskrifter 
HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 
samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten och 
i övrigt överlämna inkomna synpunkter över förslaget från kommunens 
nämnder.  
 
 
 
________ 
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten 
              Tekniska nämnden 
              Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-08-26 15 () 
 

  
 
 
KS § 164 
 
Aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun - för yttrande   
Dnr 201/19 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har översänt en sammanfattande redogörelse 
angående aktualisering av Västerås kommuns översiktsplan till bland annat 
Hallstahammars kommun för yttrande senast den 2 september 2019.  
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 28 §, ska Länsstyrelsen varje mandat-
period lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående över-
siktsplanens aktualitet, eller när så kommun begär det vilket är fallet i detta 
ärende. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statliga- och mellankommu-
nala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och tillhandahålla 
planeringsunderlag. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 12 augusti 2019 bland 
annat att man är positiv till blandad bebyggelseutveckling i riktning mot Halls-
tahammar. Erikslund är en viktig arbetsplats för boende i Hallstahammar och 
utveckling av Erikslundsområdet skapar goda förutsättningar för att kollektiv 
förbindelse mellan Hallstahammar och Erikslund nu kan möjliggöras. Då 
Hallstahammars kommun har många som pendlar håller kommunen med om att 
utveckling av Bergslagspendeln är av stor vikt för att tåg ska fortsätta vara ett 
attraktivt färdmedel mellan kommunerna. Tillvägagångssätt för hur man plane-
rar att förbättra kapaciteten på banan som idag inte är tillräcklig för de behov 
som finns, kan tydliggöras i översiktsplanen. Man ser även att tydligare strate-
gier för hur man planerar att bygga kommunen utåt är nödvändigt. Att bygga 
staden utåt bidrar till att stödja utvecklingen av de angränsande kommunerna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljönämnden och socialnämnden har 
beslutat uttala att man inte har något att erinra mot förslaget.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 augusti § 128 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har lämnat synpunkter 
över översiktsplanen. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska överlämna kommun-
styrelseförvaltningens skrivelse som sitt yttrande och i övrigt överlämna in-
komna synpunkter över översiktsplanen från kommunens nämnder. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 164 
 
Kommunstyrelen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande 
 
att som sitt yttrande över översiktsplanen överlämna kommunstyrelseförvalt-
ningens skrivelse den 12 augusti 2019 och i övrigt överlämna inkomna 
synpunkter över översiktsplanen från kommunens nämnder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Samtliga nämnder 
Strategisk utveckling och planering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 165 
 
Klimatstrategi för Västmanlands län 2020-2030 – för yttrande     
Dnr 164/19 
 
Länsstyrelsen i Västmanland har inkommit med förslag på Klimatstrategi 2020-
2030 till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande senast den 30 
augusti 2019.  
 
Länsstyrelsens i Västmanland har på uppdrag från regeringen arbetat fram en 
Klimatstrategi för länet som gäller för åren 2020-2030 med utblick till år 2045. 
Strategin beskriver nuläget och handlingsinriktningarna inom fokusområden för 
de två övergripande delarna Begränsad klimatpåverkan och energiomställning 
samt Klimatanpassning. Där beskrivs såväl aktörers klimatpåverkan samt fram-
tidens klimat. Strategin spänner över samtliga områden där Hallstahammars 
kommun valt att fokusera på vatten och värme för klimatanpassning samt 
transporter och konsumtion för minskad klimatpåverkan. 
 
Ambitionen med strategin är att bidra med kunskap, inspiration och vägledning. 
Den sammanhållande visionen för klimatarbetet i Västmanland är att skapa ett 
hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Utifrån det har tre 
övergripande mål arbetats fram för klimatarbetet i Västmanland.   
 

• Konsumtionen ska vara resurseffektiv utifrån ett livscykelperspektiv  
• Produktionen och tillväxten ska vara hållbar inom ramen för våra natur-

tillgångar 
• Klimatpåverkan ska minska och luften ska vara ren 

 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 5 maj 2019 synpunkter på 
Klimatstrategin.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2019 § 130. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som yttrande över Länsstyrelsen i Västmanlands Klimatstrategi 2020-2030 
överlämna förvaltningens skrivelse daterad 2019-05-17. 
 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
              Strategisk utveckling och planering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 166 
 
Godkännande av tillägg till upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur – 
Fibra AB    Dnr 242/12 
 
I samband med att kommunfullmäktige beslutade att bilda ett gemensamt bolag 
för stadsnät beslutades även att delegera till kommunstyrelsen att teckna de av-
tal som krävs för verksamhetens bedrivande, utöver bolagsordningar och aktie-
ägaravtal. 
 
Nu gällande upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur godkändes av kom-
munstyrelsens den 25 augusti 2014 § 115.  
 
Fibra ABs bolagsstämma beslutade den 23 april 2019 att ge styrelsen i uppdrag 
att med respektive ägare som har upplåtelseavtal med Fibra att teckna ändrings-
avtal till upplåtelseavtalet, för att reglera utträde ur Fibra. 
 
Fibra har inkommit med förslag till ändringsavtal till upplåtelseavtalet. Änd-
ringsavtalet innebär att det införs en ny punkt 20 ”Uppsägning av Avtalet” och 
punkt 21 ”Fibras verksamhet efter Avtalet sagts upp” i upplåtelseavtalet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 augusti 2019 § 131. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tillägg till upplåtelseavtal avseende passiv infrastruktur, enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
________ 
Exp till: Fibra AB 
              Kommunchef 
 Strategisk utveckling och planering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 167 
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 
september 2019     Dnr 24/19 
 
Med anledning av tf chef för samhällsbyggnadsenheten anställts behöver kom-
munstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslaget till nytt underskriftsbemyndigande 
ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 juni 2019 § 124 och med verkan  
fr o m den 1 september 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 upptagna i förteckningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 168 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-26 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-26 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2019-08-19 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum
	ANSLAG/BEVIS

