
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-13 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), ordf, ej § 119 
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD)   
 Reijo Tarkka (V)   
 Claes Gustavsson (SD)  
 Lennart Andersson (S) § 119  
   
 Ersättarna: Lennart Andersson (S) § 105-118, 120-123, Lennart Ahlström (S), 

Stina Odebo (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Ewa Björklund 
(SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, 
övriga se § 103 

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

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 maj 2019 klockan 16.00. 
  
Underskrifter  Paragrafer 103 - 123 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 119 Anna Gunstad Bäckman (C) § 119 

    
 
    

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

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 103 - 123 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-13 
  
Anslaget uppsättes 2019-05-16 Anslaget nedtages 2019-06-07 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 103 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 104 – kommunsekreterare Carina Iwemyr 
§ 106 - HR-chef Helene Mårtén 
§ 107 – Kommunchef Carin Becker Åström 
§ 108 – Kommunchef Carin Becker Åström, redovisningsansvarig Nicklas 
Erngren 
§ 109 – Ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson  
§ 121 - HR-chef Helene Mårtén, enhetschef Anna Svennber, rehabkonsult Irene 
Sellen 
§ 122 – HR-chef Helene Mårtén 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.15 – 14.00. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 104 
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl 
 
Kommunchefen informerar att riktlinjer för dokumenthantering med begrepps-
definitioner är framtagna och kommer att fastställas. 
 
Kommunsekreteraren informerar om nämndkansliets verksamhet. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 105 
 
Information från Region Västmanlands beredningar, ägarmöten m m    
Dnr 6/19 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 
 
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med Västmanlands kom-
muner, VK. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste mötet med länsstyrelsens 
jämställdhetsråd. 
 
Jenny Landernäs (M) informerar från möte med Mälartinget. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 106 
 
Kompetensförsörjningsstrategi 2020-2030 – för yttrande    Dnr 96/19 
 
Region Västmanland har inkommit med förslag på kompetensförsörjnings-
strategi 2020-2030 till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande.  
 
Västmanlands kompetensförsörjningsstrategi är framtagen tillsammans med 
kommuner och olika aktörer i länet. Strategin visar fyra prioriterade områden 
länet kan samverka kring för att stärka länets kompetensförsörjning;  
 

• Höja den grundläggande utbildningsnivån 
• Potential, utlandsfödda kvinnor 
• Samverkan utbildning/arbetsliv/Arbetsförmedling 
• Attraktivt län med attraktiva arbetsplatser 

 
Syftet med strategin är att skapa mer hållbara strukturer för utbildning, kompe-
tensutveckling, rekrytering, etc. Strategin har formats i samverkan med kom-
muner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda 
aktörer i länet. Den systematiserar aktörernas gemensamma utmaningar, prio-
riteringar och målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 
Det skapar en tydlig riktning i arbetet och utgör grunden för samverkan, sam-
handling och gemensamt lärande.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelseförvalt-
ningen har inkommit med yttrande över strategin. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 6 maj 2019 § 80 att överlämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala följande: Kompe-
tensförsörjningen i regionen är ett viktigt område och som också är högt prio-
riterat inom RUS. Strategin är en bra grund för hur vi inom regionen ska arbeta 
med detta angelägna område. Det är ett komplext område som innehåller 
många olika delar. Målformuleringarna kunde dock utvecklats ytterligare. 
Dessutom bör den innehålla ett avsnitt om hur strategin ska implementeras. 
Hallstahammars kommun har inget emot en ”regional SYV” men kommunen 
har ingen möjlighet att medfinansiera den. 
 
Hallstahammars kommun tillstyrker förslaget med ovan nämnda synpunkter 
samt överlämna barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommun-
styrelseförvaltningen skrivelser som sitt yttrande i övrigt. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-13 6 () 
 

 
 
 
Forts KS § 106 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att som yttrande över Region Västmanland förslag på kompetensförsörjnings-
strategi 2020-2030 uttala följande: 
 
Kompetensförsörjningen i regionen är ett viktigt område och som också är högt 
prioriterat inom RUS. Strategin är en bra grund för hur vi inom regionen ska 
arbeta med detta angelägna område. Det är ett komplext område som innehåller 
många olika delar. Målformuleringarna kunde dock utvecklats ytterligare. 
Dessutom bör den innehålla ett avsnitt om hur strategin ska implementeras. 
Hallstahammars kommun har inget emot en ”regional SYV” men kommunen 
har ingen möjlighet att medfinansiera den. 
 
Hallstahammars kommun tillstyrker förslaget med ovan nämnda synpunkter 
samt överlämna barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommun-
styrelseförvaltningen skrivelser som sitt yttrande i övrigt. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Region Västmanland 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Socialnämnden  
  Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 107 
 
Näringslivsstrategi 2019-2023 för Hallstahammars kommun    Dnr 77/18 
 
Förslag till Näringslivsstrategi 2019-2023 har upprättats. Strategin beskriver 
Hallstahammars kommuns målsättningar och prioriteringar för en långsiktig 
och hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. Strategin 
sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till år 2023, och identifierar en 
rad fokusområden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Strategin tar 
inte någon ställning till utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kom-
mer mer i detalj att beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bed-
rivas. Perspektiven i strategin är kommunala, men arbetet för att skapa ett gott 
näringslivsklimat kan den kommunala organisationen inte ensam stå för. En 
viktig framgångsfaktor är därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog 
och samverkan mellan i första hand Hallstahammar Promotion men även övriga 
företagsnätverk, företagare, politiker, tjänstepersoner och näringslivets organi-
sationer. 
 
För att ytterligare stärka vår attraktivitet och konkurrenskraft hos näringslivet 
kommer följande sex fokusområden prioriteras under programtiden, utan inbör-
des rangordning: 
 

1. Service, information och myndighetsutövande 
2. Dialog och samverkan på regional och nationell nivå 
3. Markberedskap och fysisk planering 
4. Kompetensförsörjning 
5. Infrastruktur och tillgänglighet 
6. Ett varierat näringsliv 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 81. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att följande mening ska 
kompletteras på sidan 4 andra stycket under rubriken Målbild 2023 - attraktion, 
samverkan och mångfald”. Att Hallstahammar tar fler etableringskliv inom 
exempelvis nya teknologier, miljö- och klimatområdet och välfärdstjänster.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen ska 
ha rätt att göra smärre justeringar i strategin. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande och avslag 
på Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 107 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta näringslivsstrategi 2019-2023 för Hallstahammars kommun, enligt en 
till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att kommunstyrelsen har rätt att göra smärre justeringar i strategin. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 108 
 
Kvartalsrapport 1 2019 för kommunstyrelsen    Dnr  178/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 att gemensam 
uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista mars och 
per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 
medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Förvaltningen har upprätta en kvartalsrapport per sista mars 2019 där det fram-
går att nämnden har en budgetram på 85 749 tkr. Kommunstyrelsen uppvisar i 
denna rapport ett underskott på 5,2 Mkr för helåret 2019. Underskotten består 
av framförallt kostnaderna för kollektivtrafik och kostnaderna för kommunens 
IT-verksamhet. Dessa kostnader har presenterats sedan flera år tillbaka 
 
Arbetsutskottet beslutade den 6 maj 2019 § 82 att överlämnar ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att rapporten ska godkännas och att kommun-
chefen senast i augusti ska återkomma med en handlingsplan på kort och lång 
sikt för att kommunstyrelsens budgetram ska komma i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2019 för kommunstyrelsen, samt  
 
att uppdra åt kommunchefen att senast i augusti återkomma med en handlings-
plan på kort och lång sikt för att kommunstyrelsens budgetram ska komma i 
balans. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 109 
 
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Lite mer 
lika  (SOU 2018:74) - för yttrande    Dnr 48/19 
 
Finansdepartementet har översänt rubricerat betänkande av kostnadsutjäm-
ningen till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska ha 
kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019. 
 
Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som 
avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, 
den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om till-
räcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som 
går till glesare delar av landet. Utredningen konstaterar att dagens kostnadsut-
jämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioeko-
nomi och glesbygdens villkor. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 april 2019 bland annat 
att förslagets ekonomiska effekter för Hallstahammars kommun enligt under-
lagen är beräknade på bland annat fördelningsprincipen för år 2018. I totalen 
innebär det att vi kompenseras med en högre grad av bidrag i stället för en av-
gift. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 83. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att yttrandet ska kompletteras gällande 
kommunens kostnad för kollektivtrafiken och att kommunstyrelsen ordförande 
ska få i uppdrag att avge yttrandet över betänkandet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkande och avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att avge yttrande över Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Lite mer lika (SOU 
2018:74). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsens ordförande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 110 
 
Gestaltningsprogram för Hallstahammars centrum    Dnr 188/18 
 
Gestaltningsprogrammet har sitt ursprung från planprogrammet för centrum 
och medborgardialogen i samband med planprogrammet. Gestaltningspro-
grammet ska ge ett helhetskoncept för utemiljön i centrum och koncentrerar sig 
på allmänna platser som gångstråk, torg och parker. Programmet koncentrar sig 
på platser där det finns god koppling mellan varandra. 
 
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. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 84. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att gestaltningsprogrammet utgör grund för hur Hallstahammars centrum kan 
gestaltas, samt 
 
att ekonomiska prioriteringar inom programmet avseende delförslagen kommer 
att behandlas i mål och budget. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 111 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Nätverk för Byggnadsvård i 
Västmanlands län ekonomisk förening - instruktion till ombudet     
Dnr 174/19 
 
Nätverk för Byggnadsvård i Västmanlands län ekonomisk förening har den 2 
maj 2019 kommit in med kallelse till ordinarie föreningsstämma den 3 juni 
2019 klockan 18.00, Komministergården, Västerås.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förbunds-
stämma 2019 fram till ordinarie förbundsstämma 2020 utsett Rolf Hahre (S) 
med Hans Petersson (V) som ersättare (KF § 129/18). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 83. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Nätverk för Bygg-
nadsvård i Västmanlands län ekonomisk förening, under förutsättning av revi-
sorernas godkännande, rösta för  
 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
att resultatet disponeras enligt förslaget, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 

 
__________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 112 
 
Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen - 
instruktion till ombudet    Dnr 173/19 
 
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har den 2 maj 2019 tillsammans med års-
redovisning 2018 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma den 17 maj 
2019 klockan 10.00, Västmanlands läns museum, Västerås. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden 2019-2022 utsett Thure Andersen 
(S) med Lennart Andersson (S) som ersättare (KF § 178/18). 
 
Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att föreningsstäm-
man disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 86. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen, 
under förutsättning av revisorernas godkännande, rösta för  
 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt  
 
att stiftarbidragen för 2020 fastställs.  

 
 
 
__________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 113 
 
Kallelse till årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget - instruktion till 
ombudet   Dnr 16/19 
  
Intresseföreningen Bergslaget har den 29 april 2019 kommit in med kallelse till 
ordinarie årsmöte den 17 maj 2019 klockan 10.00, Domnarvsgården, Borlänge. 
 
Av handlingarna framgår bl a förslag till arbetsordning och reviderade stadgar. 
Vidare finns förslag om att höja den rörlig delen av årsavgiftensavgiften för 
2020 från 1 krona/ per invånare till 1,50 kronor per invånare och därefter en 
årlig uppräkning från 2021 av årsavgiften enligt konsumentprisindex. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förenings-
stämma 2019 fram till ordinarie föreningsstämma 2020 utsett Örjan Andersson 
(S) med Hans Petersson (V) som ersättare (KF § 201/18). 
 
Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att årets resulat  
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrelsens ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 87. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda ombudet att vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget rösta 
för 
 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 

att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret,  
 

att förslag till medlemsavgift 2020 fastställs, 
 
att förslag till arbetsordning godkänns, samt 
 
att förslag till reviderade stadgar fastställs. 

 
 
 
_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 114 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice 
ekonomisk förening - instruktion till ombudet.   Dnr 105/19 
 
Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 29 april 2019 inkommit med kallelse 
till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2019 klockan 10.30 i Stadshuset, 
kommunstyrelsens sammanträdesrum, Västerås.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2019 fram till ordinarie föreningsstämma 2020 utsett Birgitta Westman (S) med 
Birgitta Hagström (S) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat 
att ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Barbara Hallström (L) som 
ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019  
t o m ordinarie föreningsstämma 2020 (KF § 25/19). 
 
Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att föreningsstäm-
man disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrelsens 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 88. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands 
Tolkservice ekonomisk förening rösta för 
 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 
att anmoda ombudet att föreslå Barbara Hallström (L) som ledamot i före-
ningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019 t o m ordinarie 
föreningsstämma 2020. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2019-05-13 16 () 
 

  
 
 
KS § 115 
 
Kallelse till ordinarie förbundsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 
- instruktion till ombudet    Dnr 112/19 
 
Mälarens vattenvårdsförbund har den 2 maj 2019 inkommit med kallelse samt 
handlingar till ordinarie förbundsstämma den 17 maj 2019 i Uppsala. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 
2019 fram till ordinarie förbundsstämma 2020 utsett Tony Frunk (S), Bengt 
Hultin (V) och Per Wernberg (C) som ombud varav Per Wernberg (C) även ut-
setts som röstombud. Vidare har fullmäktige beslutat att ombudet skall föreslå 
Peter Ristikartano (MP) som ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordina-
rie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020. (KF § 202/18). 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 2 maj 2019 att styrelsens leda-
möter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 89. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anmoda röstombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Mälarens 
vattenvårdsförbund rösta för 
 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 
 
att årsavgifter fastställs, 
 
att arbetsprogram och budget fastställs, samt 

 
att anmoda röstombudet att föreslå Peter Ristikartano (MP) som ledamot i för-
bundets styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 2019 t o m ordinarie 
förbundsstämma 2020. 
 
 
 
________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 116 
 
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 – ansvarsfrihet för 
styrelsen    Dnr 168/19 
 
VafabMiljö kommunalförbund har den 29 april 2019 inkommit med årsredovis-
ning för 2018. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-
sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 5 mars 2019 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 90. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 117 
 
Nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fr o m 1 juli 2019  Dnr 170/19 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 april 2019 § 42 att fullmäktige ska 
anta nytt reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Den nya tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019 innebära att reglementet 
för bygg- och miljönämnden behöver kompletteras under § 2 med följande 
lydelse: 
 
7. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 91. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 171 anta nytt regle-
mente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 118 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen (2018:2088) fr om den 
1 juli 2019    Dnr 169/19 
 
Bygg- och miljönämnden har den 24 april 2019 § 41 beslutat föreslå fullmäk-
tige att fastställa taxa för prövning och tillsyn inom tobakslagens) områden. 
 
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 
2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). I nuvarande tobak-
slag räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försälj-
ning till komunnen. Från och med den 1 juli 2019 krävs istället ett särskilt ut-
färdat tillstånd från kommunen för att handlaren ska få sälja tobak.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 april 2019 att lagen införs 
den 1 juli 2019 och det kommer då finnas en fyra månader lång övergångs-
period där de försäljningsställen som har anmält försäljning av tobak ges möj-
lighet att fortsätta sin försäljning i avvaktan på att deras ansökan om tobakstill-
stånd handläggs och beslutas. Detta gäller de handlare som den 30 juni 2019 
har anmäld försäljning och som ansöker hos kommunen om tobakstillstånd 
senast den 1 november 2019. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för hand-
läggningen av tobaksansökan och för den tillsyn som utförs över beviljade till-
stånd. Detta regleras i kommunallagen och den nya tobakslagen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 maj 2019 § 92. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa taxa för prövning och tillsyn inom tobakslagens (2018:2088) om-
råden enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 119 
 
Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen för främjandet på Ströms-
holms kanal - instruktion till ombudet   Dnr 180/19 
 
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Lennart Andersson (S). Anna Gunstad Bäckman (C) övertar ordföran-
deskapet. 
 
Stiftelsen för främjanden av trafiken på Strömsholms Kanal har den 8 maj 2019 
inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma den 22 maj 2018 klockan 11.00, 
Mekanikusbostaden, Skantzen, Hallstahammar. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat utse Reijo Tarkka (V) som röstombud med 
Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden fr o m årssammanträdet med represen-
tantskapet 2019 fram till årssammanträdet med representantskapet 2020. Full-
mäktige har vidare beslutat att röstombudet ska föreslå Catarina Pettersson (S) 
som ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens sty-
relse för tiden från årssammanträdet med representantskapet 2019 t o m års-
sammanträdet med representantskapet 2020 (KF § 192/19). 
 
Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att resultatet dis-
ponerar enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och styrelsens ledamöter be-
viljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och 
balansräkningen fastställs, att resultatet behandlas enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. Vidare yrkar hon att röstombudet ska föreslå Catarina Pettersson (S) som 
ledamot med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för 
tiden från årssammanträdet med representantskapet 2019 t o m årssammanträ-
det med representantskapet 2020 och att den av stiftelsen utsedda ombudet ska 
föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot tillika ordförande med Anna 
Gunstad Bäckman (C) som ersättare i Strömsholms Kanalbolags styrelse för 
tiden från årssammanträdet med representantskapet 2019 t o m årssamman-
trädet med representantskapet 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Gunstad Bäckmans (C) 
yrkande  
 
att anmoda röstombudet att vid representantskapet i Stiftelsen för främjande av 
trafiken på Strömsholms Kanal rösta för  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 119 
 
att resultat- och balansräkningen fastställs,  
 
att resultatet behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  
 
att anmoda röstombudet att föreslå Catarina Pettersson (S) som ledamot med 
Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från 
årssammanträdet med representantskapet 2019 t o m årssammanträdet med 
representantskapet 2020, samt 
 
att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att föreslå Catarina Pettersson (S) 
som ledamot tillika ordförande med Anna Gunstad Bäckman (C) som ersättare i 
Strömsholms Kanalbolags styrelse för tiden från årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2019 t o m årssammanträdet med representantskapet 2020. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar ledning av samman-
trädet. 
 
 
 
________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 120 
 
Stiftelsen Trångfors Smedja – ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 177/19 
 
Stiftelsen Trångfors Smedja har översänt årsredovisning för år 2018. 
 
Enligt 14 § stiftelseurkunden för Trångfors Smedja beslutar kommunstyrelsen 
om ansvarsfrihet skall beviljas styrelseledamot. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 13 mars 2019 att styrelsens 
beviljas ansvarsfrihet. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors 
Smedja ska beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors Smedja beviljas ansvarsfri-
het för år 2018. 
 
 
 
________ 
Exp till: Stiftelsen Trångfors Smedja  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 121 
 
Slutrapport avseende rehabprojektet personalförsörjningskedjan   
Dnr 31/17 
 
Med anledning av de senaste årens stigande sjukfrånvaro hos medarbetare i 
Hallstahammars kommun beslutade kommunstyrelsen den 6 februari 2017, 
under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutade att godkänna projektet 
och dess finaniseringen, att projektet personalförsörjningskedjan skulle pågå 
under tiden 1 april 2017 – 31 mars 2019. Projektets huvudsakliga uppdrag har 
varit att aktivt arbeta för att sänka sjukfrånvaron och främja hälsosamma abets-
platser. Målet under projekttiden var att se en nedåtgående trend vad gäller den 
procentuella sjukfrånvaron där det långsiktiga målet är en sjukfrånvaro på runt 
5 %. Projektet har också haft ett uppdrag att kartlägga/utreda befintlig beman-
ningsenhet samt ge förslag på organisering och utveckling av enheten som ett 
led i att säkra kommunens framtida personalförsörjning.  
 
En slutrapport har upprättats där det framgård de huvudsakliga aktiviter som 
genomförts i projektet.  
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2019 § 7. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera rapporten som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: HR-enheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 122 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18) fr o m den 1 januari 2019    Dnr 125/19 
 
Kommunfullmäktige beslutad den 24 november 2014 § 144 om omställnings-
stöd till förtroendevalda (OPF-KL). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting redogör i cirkulär nr 2018:31 för Bestäm-
melser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) och 
lämnar rekommendation till beslut. 
 
Av cirkuläret framgår bland annat att Sveriges Kommuner och Landstings sty-
relse antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtreondevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 gäller för förtroende-
valda som tidigare omfattas av OPF-KL14.  
 
OPF-KL18 omfattar bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu 
gällande OPF-KL. I OPF-KL14 har delar om familjeskydd samt till viss del 
möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Förslaget om OPF-KL18 är 
indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställnings-
stöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Omställningsbestämmelserna 
tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegrän-
sade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfon-
dens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2019 § 8. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 november 2014 § 144 anta bestäm-
melser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18), 
med tillhörande bilaga, utom vad avser 2 kap 6 §, att gälla från den 1 januari 
2019, samt  
 
att 2 kap 6 § skall ha följande lydelse:  
 

Det ekonomiska omställningsstödet enligt §§ 4 och 5 skall samordnas/ 
minskas med andra förvärvsinkomster, även första året. De tre första åren 
undantas årligen ett prisbasbelopp från samordningen. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 123 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-15 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-04-15 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2019-05-06 
 
- Personalutskottets protokoll 2019-04-29 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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