
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 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 § 86 

 Kjell Ivemyr (S)   
 Mariette Sjölund (S) ej § 81  
 Thure Andersen (S)  
 Marijo Edlund (S)  
 Tony Frunk (S) ej § 77  
 Reijo Tarkka (V) ej § 41  
 Hans Strandlund (M) § 72-99  
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 86  
 Åsa Kfouri (MP)   
 David Lindberg (L) § 70-71  
 Örjan Andersson (S) § 81  
 Lennart Ahlström (S) § 86  
 Pia Håkansson (S) § 77  
 Tommy Emterby (KD) § 86  
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S) ej § 80, 86, Örjan Andersson (S) ej § 81, Pia Hå-

kansson (S) ej § 77, Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M) ej 70, David Lind-
berg (L) ej § 70-71, Tommy Emterby (KD) ej § 86, samt Carina Iwemyr, sekreterare, 
kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 71 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna Gunstad Bäckman (C) och Reijo Tarkka (V)  

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 12 april 2018 klockan 08.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 70 - 99 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 86  Reijo Tarkka (V) § 86 
  

    
 Justerande ........................................................................................................................................... 

   Reijo Tarkka (V)     Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 86 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 70 - 99 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-09 
  
Anslaget uppsättes 2018-04-12 Anslaget nedtages 2018-05-04 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
 
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 70 
 
Information från förvaltningen    Dnr 19/18 
 
Kommunjurist/upphandlare Armine Kanakanian, utvecklingschef Magnus Gus-
tafsson och it-strateg Magnus Carlsson informerar om den nya dataskydds-
förordningen, GDPR. 
 
Planchef Jacob Lithammer redogör för handlingsplanen för bostadsförsörj-
ningsprogrammet  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 71 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 70 - kommunjurist/upphandlare Armine Kanakanian, utvecklingschef Mag-
nus Gustafsson och it-strateg Magnus Carlsson, planchef Jacob Lithammer 
§ 73, 74 –  kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas  
§ 78-79, 83 – planchef Jacob Lithammer 
§ 84 – miljöstrateg Thomas Norrman  
§ 85, 98 – kommunchef Carin Becker-Åström 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00– 14.00 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 72 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m   Dnr 19/18 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 
 
Reijo Tarkka (V) informerar från sista mötet med Fibra. 
 
Åsa Kfouri (MP) informerar från stämma med Västmanlands läns luftvårdsför-
bund. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 73 
 
Regional kulturplan för Västmanland 2019 – 2022 (RV180359) - för ytt-
rande    Dnr 65/18 
 
Region Västmanland har översänt förslag till Regional kulturplan för Västman-
land 2019-2022 för yttrande. Yttrande ska vara regionen tillhanda senast den 6 
april 2018. Kommunstyrelsen har fått förlängd remisstid till efter sitt samman-
träde den 9 april 2018. 
 
Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans 
med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2019-2022. Den pekar 
ut övergripande strategier och utvecklingsområden och är även underlag för 
Region Västmanlands ansökan om statliga bidrag för regional kulturverksam-
het. Förslaget består av två delar. Del 1 är en beskrivning av kulturpolitiska ut-
gångspunkter, strategier och prioriterade utvecklingsområden och del 2 är en 
beskrivning av regionala kulturverksamheter och utvecklingsområden inom de 
olika konstformerna. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 mars 2018 bl a att Region 
Västmanland deltar i kultursamverkansmodellen. Modellen är utformad så att 
vissa statliga kulturanslag fördelas i regionen med utgångspunkt från en regio-
nal kulturplan som tagits fram i samverkan med kommunerna och i samråd 
med kulturlivet. Lokala samråd har genomförts i samtliga kommuner i länet 
under november och december 2017. De statliga kulturpolitiska målen har va-
rit vägledande i arbetet med den nya regionala kulturplanen. De anger bl a att 
kulturen ska vara en ”dynamisk, utmanande och vägledande kraft med ytt-
randefriheten som grund”. Alla ska ha möjliget att delta i kulturlivet och barn 
och ungas rätt till kultur är extra viktigt. Tillgång till olika kulturella uttrycks-
former samt kunskap och resurser för eget skapande är viktiga för att ge barn 
och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer. Region 
Västmanlands fem strategiska prioriteringar för perioden 2019-2022 utgår från 
de nationella kulturpolitiska målen, regionala mål och strategier samt det 
material som samlats in under arbetet med framtagandet av den regionala kul-
turplanen. 
 
Strategiska prioriteringar för perioden 2019-2022: 
 
• I Västmanland är kulturen en del av den hållbara samhällsutvecklingen 
• I Västmanland finns goda förutsättningar för kulturaktörer att bo, verka och 

utvecklas 
• I Västmanland är kulturen en del av det vardagliga livet 
• I Västmanland har alla barn och unga tillgång till ett rikt kulturliv och möj-

lighet till eget skapande 
• I Västmanland är kulturverksamheterna tillgängliga 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 73 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 28 mars 2018 § 30 beslutat att uttala föl-
jande över Regional kulturplan 2019-2022: Att Region Västmanland under pe-
rioden 2019-2022 etablerar ett regionalt resurscentrum för film med placering i 
Hallstahammar. Att som förslag på verksamhetsinnehåll och finansiering för 
detta resurscentrum för film föreslå det som presenteras i bilaga 1 till kultur- 
och fritidschefens yttrande. Att Region Västmanland under perioden 2019-2022 
undersöker möjligheten till etablering av en gemensam guide-app som alla 
kommuner och kulturinstitutioner använder sig av. Att Hallstahammars kom-
mun ska vara pilotkommun för detta arbete. Att Region Västmanland under pe-
rioden 2019-2022 förstärker arrangörsutveckling i regionen med införande av 
bl a arrangemangs- och engagemangscoacher, samt att i övrigt överlämna kul-
tur- och fritidschefens skrivelse den 16 mars 2018 som sitt yttrande.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 3 april 2018 § 58 att överämna ärendet till kom-
munstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska överlämna kultur- och 
fritidsnämndens beslut den 28 mars 2018 § 30 som sitt yttrande och i övrigt 
ställa sig bakom förslaget till kulturplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yr-
kande 
 
att överlämna kultur- och fritidsnämndens beslut den 28 mars 2018 § 30 som 
sitt yttrande och i övrigt ställa sig bakom förslag till Regional kulturplan för 
Västmanland 2019-2022. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Region Västmanland 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 74 
 
Svar på motion av Marianne Avelin (C) gällande iordningställande av en 
aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck   Dnr 52/16 
 
Marianne Avelin (C) anför i motion den 18 februari 2016: ”Medellivslängden i 
vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passe-
rar både 70-80-90-årsstrecket. Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som 
möjligt.  Att den multisjuka delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt 
liv på gamla dar är aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form 
av träff varje dag. Det finns möjlighet att styrketräna på egen hand, det finns 
cirkelträning, studiecirklar och caféverksamhet. 
Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre. Men det är ingenting 
som är så bra att det inte går att göra det bättre. En aktivitetspark utanför Hjärt-
punkten och en Hälsans stig vore önskvärt även i Kolbäck. Det kommer en hel 
del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare jobb för att komma in i 
samhället eller många som har gått arbetslösa länge. Nog finns det arbetskraft. 
 
Centerpartiet yrkar 
Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och 
en Hälsans stig i Kolbäck.” 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 februari 2017 att man till-
sammans med tekniska förvaltningen samarbetar sedan våren 2016 kring ett 
projekt att iordningställa en aktivitetsyta i anslutning till Stationshuset. Denna 
aktivitetsyta ska det finnas möjlighet att åka skateboard. Initiativtagare till 
denna idé är ungdomar från Kolbäck och den beräknas stå färdig sommaren 
2017. Att placera och iordningställa en aktivitetspark i närheten av Hjärtpunk-
ten är i dagsläget inte aktuellt.” Kultur- och fritidsnämnden har den 22 februari 
2017 § 13 beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförs av kultur- och fritidschefens skrivelse. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2017: ”Hälsans stig är ett 
varumärkesskyddat koncept från Riksförbundet Hjärt-Lung där man kan an-
mäla intresse för att starta en Hälsans stig. Målet med Hälsans stig är att få fler 
personer att motionera mera genom att promenera. Hälsans stig ska vara en 
trygg och säker promenadväg nära bostadsområden, arbetsplatser och där det är 
stimulerande att promenera. Genomförandet av en Hälsans stig enligt Hjärt- 
och lungfondens koncept kan med de förutsättningar som finns vara svårt att 
genomföra. Det är däremot möjligt att bygga en Hälsosam stig som ger möjlig-
het till hälsosamma promenader i närheten av där man bor men som inte i alla 
delar uppfyller konceptet som Hjärt- och lungfonden har. Förslaget är att akti-
vitetsparken byggs under 2017 och att den Hälsosamma stigen byggs under 
2018. Planeringen för den hälsosamma stigen görs under 2017. Kostnaden för 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 74 
 
att bygga aktivitetsparken finns i 2017 års budget. Kostnaden för att bygga den 
hälsosamma stigen tas fram när stigen planerats och det är klart vilka åtgärder 
som behöver vidtas.” Tekniska nämnden föreslår den 29 maj 2017 § 71 att med 
de förutsättningar som finns bygga en Hälsosam stig, i övrigt tillstyrka motion-
en med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 59. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till moitonen i den del det avser iord-
ningsställande av en Hälsans stig. I övrigt yrkar hon bifall till att motionen ska 
anses vara besvarad avseende iordningställande av en aktivitetspark. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckmans (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
tekniska nämnden den 15 maj 2017 § 71 och kultur- och fritidsnämnden den 22 
februari 2017 § 13. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 75 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) 
angående utredning av förfining och upprustning av dels infarter till Kol-
bäck dels "förfallna" områden i Kolbäck    Dnr 190/17 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion ”Kol-
bäck är ett otroligt fint område och är attraktivt att bo och verka i. Vi har en 
otroligt fin natur omkring oss och har flera fina områden. Vi har invånare som 
består av många personer i olika åldersspann som bor i olika områden i Kol-
bäck. Vi har fulla skolor samt förskola som vittnar om många barnfamiljer i 
Kolbäcksområdet. Men vi har flera ytområden som står och förfaller. Vi har 
den belysta grusplanen bortanför Herrevad som är en avstjälpningsplats nu, den 
förfallna volleybollplanen vid Tunboskolan/Strandgården samt hockeyrinken 
vid Vallmobadet. Dessutom framför Kolbäcksborna att de gärna vilja ha infar-
ter till orten som ser välkomnade ut och som symboliserar den fina ort som 
Kolbäck är. Ett förslag från Centerpartiet är att rusta upp och förfina dessa för-
fallna områden så att de blir attraktiva för de som bor i området. Dessa förfallna 
platser kan bli allt från allaktivitetsplan, aktivitetspark med intilliggande grill-
plats, nischad lekplats etc samt dessutom få finare infarter till Kolbäck. 
 
Därför föreslår Centerpartiet i Hallstahammar: 
- Att utreda vad dessa tre områden (vid Herrevad, Tunbo/Strandgården och 
Vallmorinken) kan användas till och hur dessa områden kan förfinas utifrån 
invånarnas önskemål. 
- Att utreda om infarterna till Kolbäck kan uppföras och förfinas på ett mer 
välkomnande sätt så att det ska synas att man kommer till detta fina samhälle, 
gärna en utredning med tex utställartävling tillsammans med invånarna.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 december 2017 att: ”Vid föränd-
ringar i den allmänna miljön är det likt motionärerna säger önskvärt att invå-
narna får komma till tals och vara med och bestämma vad de önskar att platser 
ska användas till och hur de ska utformas. Kommunen har nyligen antagit en 
lekplatsplan som visar hur lekplatserna ska skötas och utvecklas de närmaste 
åren. För andra allmänna platser finns ingen sådan utredning. Det gör att ett 
underlagsmaterial i denna fråga inte finns och en utredning behöver påbörjas. 
Tekniska förvaltningen har i sak inget emot en sådan utredning men vill påtala 
att resurser i sådana fall behöver omprioriteras och medel för utredning och ge-
nomförande behöver säkerställas. Förvaltningen är idag hårt belastad med ar-
betsuppgifter vilket behöver beaktas vid beslut om utredning och dialogarbete.   
 
En större möjlighet för att utveckla Kolbäck är att ta fram en ortsanalys där in-
vånarnas tankar om orten ligger till grund för framtida förändringar. Detta ar-
betssätt är mer långsiktigt och kan därmed få fram underlag som under en 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 75 
 
längre period kan användas för prioriteringar och större förändringar i Kol-
bäck. Ortsanalysen har däremot inte samma detaljeringsnivå som en särskild 
utredning över ett område, och vidare utredningar kan bli aktuella beroende på 
vilken förändring som efterfrågas. En ortsanalys kräver stora resurser från för-
valtningen vilket i sådana fall behöver prioriteras tillsammans med övriga 
uppgifter. Förvaltningens bedömning är att en utredning eller ortsanalys inte 
kan påbörjas förrän tidigast 2019. Tekniska nämnden föreslår den 11 december 
2017 § 149 att motion ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som an-
förs i förvaltningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 3 april 2018 § 60 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.  
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att motionens ska anses vara besvarad med hän-
visning till vad som anförs av tekniska nämnden samt uttala att förslag på åt-
gärder som bl a nämns i motionen tas upp i samband med att en ortsanalys görs 
för Kolbäck. 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall 
till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Anna Gunstad Bäckmans 
(C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
tekniska nämnden den 11 december 2017 § 149 samt förslag på åtgärder som 
bl a nämns i motionen tas upp i samband med att en ortsanalys görs för Kol-
bäck. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C), Hans Strandlund (M) 
och Sigge Synnergård (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Medverkan i Framtidsverkstad - sommarjobb för ungdomar - finansiering 
härför   Dnr 87/18 
 
Näringslivschefen anför i skrivelse den 23 mars 2018 bl a att Hallstahammars 
kommun har fått möjlighet att delta i Framtidsverkstad genom Västerås Sciens 
Park, RISE SICS och Mälardalens Högskola. Projektet som pågår mellan den 
18 juni och den 6 juli ger möjlighet till 4-5 gymnasieungdomar från Hallsta-
hammars kommun att lära sig och utveckla sina kunskaper inom innovation. 
Styrkan med projektet är att det ger 4-5 ungdomar sommarjobb som samtidigt 
lär känna näringslivet i Hallstahammar.  
 
Framtidsverkstad är en process som pågår under tre veckor. I år är femte året 
Framtidsverkstad genomförs. Framtidsverkstad skapar värde för deltagande fö-
retag genom att ungdomarna tar fram koncept utifrån företagens utmaningar 
och från ungdomar som är experter inom digitalisering (eftersom de växt upp 
med teknik i händerna har de en stor förståelse och kunskap i området). Fram-
tidsverkstad skapar sommarjobb för ungdomar under tre veckor där de aktivt 
får arbeta med företag för att ta fram koncept. Ungdomarna får känna att deras 
kunskap är viktig och får en kontakt med arbetslivet. Det ger också en ökad för-
ståelse för vad arbetslivet innebär och ökar intresset för högre utbildning.  
 
Kommunens kostnad för att medverka i Framtidsverkstad är ca 65 000 kronor 
för ungdomarna och 33 000 kronor för en innovationsstudent (110 timmar * 
300 kr/timme inklusive omkostnader). 
 
Kostnaden för ett företag att medverka är 5 000 kronor och den kostnaden fi-
nansierar de själva.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 61. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att delta i Framtidsverkstad 2018 och att kostnaden härför om 100 000 kronor 
ianspråktas från kommunstyrelsens anslag för projektmedel.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Näringslivsenheten 
 Västerås Sciens Park, RISE SICS 
 Mälardalens Högskola 
 Redovisningskontroller 
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Bidrag för anordnande av Drakbåtsfesten 2017 – Lions Club Hallsta-
hammar    Dnr 86/18 
 
Tony Frunk (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder Pia 
Håkansson (S). 
 
Lions Club i Hallstahammar avser att arrangera en drakbåtsfest 2018 och ansö-
ker om bidrag om 20 000 kronor för genomförande av evenemanget. Bidraget 
skall täcka kostnader för toaletter, avspärrningar, renhållning, flaggstänger och 
marknadsföring. Evenemanget är i huvudsak en fest för kommunens invånare. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 19 mars 2018 bl a att arrangemanget 
utöver det önskade stödet från Hallstahammars kommun finansieras av startav-
gifter och sponsring av företag. Den behållning som uppstår efter att arrange-
manget har genomförts ska gå till ungdomsprojekt i Hallstahammar som Lions 
Club själva väljer ut. 
 
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostna-
den för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag. 
 
Lions Club i Hallstahammar fick 15 000 kronor i bidrag för genomförande av 
Drakbåtsfesten 2017. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 61. 
 
Kommunstyrelsen beslutar   
 
att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring un-
der arrangemanget, bevilja Lions Club Hallstahammar bidrag om 15 000 kronor 
för anordnande av Drakbåtsfesten 2018 och att medel härför ianspråktas av me-
del från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
Härefter återinträder Tony Frunk (S). 
 
 
__________ 
Exp till: Lions Club 
 Näringslivsenheten 
 Redovisningscontroller 
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Detaljplan för Södra Näs, Dp 157 – för antagande    Dnr 200/17 
 
Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att en ändring av gällande detaljplan 
för Södra Näs ska tas fram. Gällande detaljplan från 1992 togs fram för att möj-
liggöra nybyggnad av småhus. Nybyggnationen skulle samtidigt ge underlag 
till ombyggnation av vatten- och avloppsnätet i området. I samband med på-
gående exploatering har det framkommit att gällande detaljplan bör ändras nå-
got för att bättre anpassas efter dagens behov. Planändringen innebär att den yta 
som ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt, befintliga utfar-
ter från tomterna längs Bergslagsvägen kan behållas, de nya vatten- och av-
loppsledningarna i området skyddas samt att det dagvattenmagasin som anlagts 
i områdets södra del inte ligger på tomtmark.  
  
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning under 2017/2018. Efter 
granskningen har endast mindre förändringar gjorts i planbeskrivningen. 
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2018 § 63. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta detaljplan för Södra Näs, Dp. 157, samt 
 
att detaljplanen för Södra Näs, Dp. 157 bedöms vara förenlig med kraven på 
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Planavdelningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 15 () 
 

  
 
 
KS § 79 
 
Detaljplan för fastighet Strömsholm 8:66 (Sofielund IV), Dp. 199 – för an-
tagande    Dnr 122/17 
 
I Hallstahammars kommun är det bostadsbrist. Kommunen arbetar för att åt-
gärda problemet för att få igång flyttkedjor i kommunen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade därför den 8 maj 2017 att Strömsholms Fastigheter 
AB:s inskickade ansökan om planbesked skulle följas upp av ett planarbete. 
Planarbetet innebär en detaljplaneändring av gällande Dp. 199 för att tillåta yt-
terligare byggnation på befintlig kvartersmark intill Sofielundsvägen i Ströms-
holm. 
 
Hallstahammars kommun och Strömsholms Fastigheter AB tecknade den 9 juli 
2017 ett planavtal där det framgår att kommunen ska genomföra ett planarbete 
för att ändra Dp. 199 från 2011. Ändring av detaljplanen innebär att: 

 
• Prickmark och område för underjordiska ledningar i planområdets 

nordvästra del tas bort till förmån för bostadsbebyggelse 
• Ledningsrätt för den borttagna fjärrvärmeledningen ska tas bort 
• Förutsättningarna för en säker skolväg till och från Strömsholms skola 

ses över 
• E-område för teknisk anläggning tillkommer 
• Användningsområdet där den tidigare tillfälliga campingen fanns får 

ett tydligare syfte 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning under 2017/2018. Mindre 
förändringar har gjorts utifrån de inskickade synpunkterna. 
 
Planen handläggs med standardförfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 64. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta detaljplan för fastighet Strömsholm 8:66 (Sofielund IV), Dp. 199, 
samt 
 
att detaljplanen för fastighet Strömsholm 8:66 (Sofielund IV), Dp. 199 bedöms 
vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden 
enligt 3 kap Miljöbalken. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Planavdelningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 16 () 
 

  
 
 
KS § 80 
 
Kallelse till förbundsstämma med Kolbäcksåns Vattenförbund - instruk-
tion till ombudet    Dnr 79/18 
 
Kolbäcksåns Vattenförbund har tillsammans med förvaltningsberättelse, ba-
lans- och resultaträkning och förslag till budget översänt kallelse till stämma 
tisdagen den 19 april 2018, kl 10.00, Smedjebacken. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden 
fr o m ordinarie förbundsstämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019 
utsett Rolf Korsbäck (S) med Bengt Hultin (V) som ersättare. Vidare har full-
mäktige beslutat nominera dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från ordi-
narie förbundsstämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 2019, dels Lennart 
Ahlström (S) som ledamot i Kolbäcksåns Vattenförbunds styrelse för tiden från 
ordinarie förbundsstämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 2019 (KF § 
23/18). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 66. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda ombudet att vid förbundsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund, 
rösta för, under förutsättning av revisorernas godkännande 
 

att resultat- och balansräkning fastställs, 
 
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen om-
fattar,  
 
att förbundsavgiften fastställs, samt 

 
att anmoda ombudet att föreslå dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från 
ordinarie förbundsstämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 2019 dels 
Lennart Ahlström (S) som ledamot i Kolbäcksåns Vattenförbunds styrelse för 
tiden från ordinarie förbundsstämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 
2019. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 17 () 
 

  
 
 
KS § 81 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2017 – fråga om 
ansvarsfrihet     Dnr 85/18 
 
Mariette Sjölund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe in-
träder Örjan Andersson (S). 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 15 mars 2018 inkommit med års-
redovisning för 2017. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen 9 kap 35 § ska kommunfull-
mäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Prövningen omfat-
tar bara de ledamöter som kommunen själv tillsatt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 67. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Mariette Sjölund (S). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 18 () 
 

  
 
 
KS § 82 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 98/18 

 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 28 mars 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 68. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 19 () 
 

  
 
 
KS § 83 
 
Fördjupad översiktsplan för Erikslund, FÖP 63 - för yttrande   Dnr 257/11 
 
Västerås stad har tagit fram ett förslag på ny fördjupad översiktsplan för Eriks-
lund. Översiktsplanen är nu ute på granskning och Hallstahammars kommun 
har getts tillfälle att komma med synpunkter senast den 9 april 2018. 
 
Planavdelningen anför i skrivelse den 22 mars 2018 ”Hallstahammars kommun 
påverkas stort av Erikslunds utveckling och utbud av varor och tjänster. Eriks-
lunds närhet till Hallstahammars bidrar till en ökad service för kommunens in-
vånare. Däremot är det inte gynnsamt att ta sig till Erikslund via kollektivtrafik 
från Hallstahammar. Hallstahammars kommun önskar att tillgängligheten för 
kollektivtrafikresenärer från Hallstahammar bör tas med i den framtida plane-
ringen. Särskilt anser kommunen att en motorvägshållplats för regionbussarna 
behöver etableras för att möjliggöra ett enkelt och hållbart resande för kommu-
nens invånare. Sådana åtgärder bör finnas med i detta planeringsstadium för att 
fortsättningsvis vara en inriktning som både Hallstahammar och Västerås kan 
jobbar vidare mot tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten och trafik-
verket.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 69. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att förvaltningens skrivelse ska omarbetas dels uti-
från Alliansens intentioner, dels att meningen som behandlar motorvägshåll-
plats tas bort och ersätts med ny lydelse i enlighet med bilaga 1 § 82/2018.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att överläman planavdelningens skrivelse den 22 mars 2018 som sitt yttrande 
och i övrigt uttala att man inte har något att erinra mot den fördjupade över-
siktsplanen för Erikslund 
 
Mot beslutet reseverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 
och Sigge Synnergård (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Västerås stad 
 Planavdelningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 20 () 
 

  
 
 
KS § 84 
 
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ärenden i yt-
vatten och PFAS i grundvatten samt arbetsprogram för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2021-2027    Dnr 271/17 
 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från den 1§ 
november 2017 till den 30 april 2018. Samrådet omfattar två separata delar 
inom vattenförvaltningen: ”Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnor-
mer” och ”Arbetsprogram samt Översikt över väsentliga frågor.”  
 
Alla länder i Europa arbetar efter en gemensam vattenpolitik som styrs av EU:s 
ramdirektiv för vatten. Direktivet har införts i svensk lag år 2004 via miljöbal-
ken och vattenförordningen. EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-län-
derna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. I Sverige 
kallas arbetet med vattendirektivet för svensk vattenförvaltning. Målet är att 
alla våra vatten ska ha en god status.  
 
Sverige har delats in i fem vattendistrikt; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Ös-
tersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. Hallstahammars kommun tillhör 
Norra Östersjöns vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västmanlands län är en så 
kallad vattenmyndighet med särskilt ansvar för vattenmiljöarbetet.  
 
På grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen har vat-
tenmyndigheterna tagit fram ett förslag/ändring i åtgärdsprogram för sex nya 
prioriterade ämnen. Även åtgärder som rör PFAS i grundvatten har inkluderats 
i åtgärdsprogrammet. PFAS är ett samlingsnamn för över 3000 industriellt 
framställda kemikalier. De används i ett stort antal produkter som t ex i brand-
skum och impregneringsmedel. Dessutom har biotillgängliga halter beräknats 
för koppar och zink i ytvattenförekomster. Åtgärdsprogrammet ska genomföras 
av myndigheter och kommuner vilka inom sina ansvarsområden genomför de 
åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 27 februari 2018 för 
ärendet.  
 
Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har den 21 mars 2018 respek-
tive den 28 mars 2018 beslutat att överlämna sina respektive förvaltningars 
skrivelser som sitt yttrande.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 70. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 21 () 
 

 
 
Forts KS § 84 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande avge kommunstyrelsens skrivelse den 27 februari 2018 
samt ställa sig bakom tekniska nämndens och bygg- och miljönämndens yttran-
den den 21 mars 2018 respektive den 28 mars 2018. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Norra Östersjöns vattendistrikt (Länsstyrelsen) 
 Bygg- och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 22 () 
 

  
 
 
KS § 85 
 
Godkännande av samarbetsavtal - Ridskolan Strömsholm AB    
Dnr 102/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2017 § 67 att godkänna ett ettårigt 
samarbetsavtal, bestående av ett grundavtal och ett avtal riktat till Ströms-
holmsdagarna, mellan Ridskolan Strömsholm AB (RS) och Hallstahammars 
kommun till en kostnad av 300 tkr.  
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 4 april 2018 ”Parterna har under 2016 dis-
kuterat en utveckling av evenemanget Nationaldagstävlingarna till Ströms-
holmsdagarna. Evenemanget anordnas på slottsområdet och lockar allt färre be-
sökare. En utveckling av evenemanget förväntas locka en bredare publik och 
därmed ett större besöksantal.  
 
Diskussionerna har utmynnat i en avsiktsförklaring och ett samarbetsavtal som 
tecknades 2017 där kommunen och RS och ska genomföra projektet gemen-
samt och även dela på den ekonomiska risken. Arrangör av tävlingen är 
Strömsholms Ridsportförening (SRF) och de ekonomiska transaktionerna 
kommer att ske via föreningen. Överenskommelsen innebär att parterna gemen-
samt genomför Strömsholmsdagarna enligt en godkänd budget hos båda par-
terna. En projektgrupp tillsätts med representanter från både SRF, RS och Hall-
stahammars kommun. RS och Hallstahammars kommun går in med sina olika 
prestationer för att därefter dela lika på vinst (eller förlust). Den gemensamma 
avsikten är att evenemanget skall bedrivas med lönsamhet. Eventuellt överskott 
balanseras över i SRF:s redovisning till nästkommande år. 
 
I konsekvens med avsiktförklaringen och det upprättade samarbetsavtalet före-
slås nu att de tidigare två avtalen, grundavtal och ett avtal riktat direkt till 
Strömsholmsdagarna, nu slås samma till ett avtal till en kostnad av 300 tkr och 
riktas helt mot Strömsholmsdagarna. Det är samma ekonomiska åtagande som i 
de två tidigare avtalen. Det nu föreliggande förslaget har en avtalsperiod av två 
år med möjlighet till förlängning. Det ligger helt i linje med de tidigare teck-
nade avtalet som utgör ett projekt över tre år, 2017 – 2019.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 april 2018 § 71. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att godkänna tvåårigt samarbetsavtal riktat till Strömsholmsdagarna, mellan 
Ridskolan Strömsholm AB och Hallstahammars kommun till en kostnad av 300 
tkr, enligt en till ärendet hörande bilaga 
 
_________ 
Exp till: Ridskolan Strömsholm 
 Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 23 () 
 

  
 
 
KS § 86 
 
Kallelse till årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB – instruktion till 
ombudet.  Dnr 97/18 
 
Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och läm-
nar sammanträdet. I deras ställ inträder Lennart Ahlström (S) och Tommy Em-
terby (KD). Reijo Tarkka (V) övertar ledningen av sammanträdet. 
 
Strömsholms Utvecklings AB har den 29 mars 2018 kommit in med kallelse till 
årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB den 3 maj 2018 klockan 11.30 
på Knytpunkten, Strömsholm. Övriga stämmohandlingar har inkommit den 5 
maj 2018. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Strömsholms Ut-
vecklings AB för tiden fr o m årsstämma 2018 fram till årsstämman 2019 utsett 
Rolf Hahre (S) med Birgitta Westman (S) som ersättare. Vidare beslutade 
kommunfullmäktige att för tiden från årsstämman 2018 t o m årsstämman 2019 
utse Catarina Pettersson (S), tillika ordförande och Anna Gunstad Bäckman (C) 
som ledamöter med Ove Andersson (V) och Anders Randelius (M) som supp-
leanter. Vidare har fullmäktige beslutat att utse Per Hedfors (M) som revisor 
med Bo Hedman (S) som suppleant t o m ordinarie årsstämma 2019.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att ombudet ska rösta för att resultatet behandlas enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfri-
het för räkenskapsåret och att förslag till arvoden fastställs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Reijo Tarkkas (V) yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid årsstämma med Strömsholms Utvecklings AB, un-
der förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  
 

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

 
att förslag till arvoden fastställs. 

 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C). 
Catarina Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet 
_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 24 () 
 

  
 
 
KS § 87 
 
Kallelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening – 
instruktion till ombudet.  Dnr 39/18 
 
Kommuninvest ekonomisk förening har den 3 april 2018 kommit in med kal-
lelse till föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk förening torsdagen 
den 26 april 2018 klockan 16.00 på Clarion Hotel Sign, Järnvägsgatan 35, 
Stockholm.  
 
Kommunfullmäktige har till ombud vid föreningsstämma med Kommuninvest 
ekonomisk förening för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2018 fram till 
ordinarie föreningsstämma 2019 utsett Åsa Kfouri (MP) med Christina Aspen-
ryd (S) som ersättare. (KF § 30/18). 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att förslag till ägardirek-
tiv för Kommuninvest AB fastställs, att resultat- och balansräkningen för 2017 
för föreningen och koncernen fastställs, att förslag till vinstdisposition i före-
ningen fastställs, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att förslag till arvoden fastställs, att förslag till 
ändrad bolagsordning tillstyrks, att förlag till arbetsordning för valberedningen 
i föreningen fastställs och att medlemmarna ska delta med en årlig insats enlig 
presenterat förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yr-
kande 
 
att anmoda ombudet att vid föreningsstämma med Kommuninvest ekonomisk 
rösta för  
 

att förslag till ägardirektiv för Kommuninvest AB  fastställs,  
 
att resultat- och balansräkningen för 2017 för föreningen och koncernen 
fastställs 
 
att förslag till vinstdisposition i föreningen fastställs 

 
 att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret,  
 
att förslag till arvoden fastställs., 
 
att förslag till ändrad bolagsordning tillstyrks 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 25 () 
 

 
 
 
Forts KS § 87 

 
att förslag till arbetsordning för valberedningen i föreningen fastställs 
 
att medlemmarna ska delta med en årlig insats enlig presenterat förslag. 

 
 
 
_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 26 () 
 

  
 
 
KS § 88 
 
Utseende av dataskyddsombud    Dnr 108/18 
 
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommu-
ner, landsting och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar 
gälla den 25 maj 2018 och det finns ingen övergångsperiod. Det är däremot till-
låtet att en kommun, landsting eller region utser ett gemensamt ombud för 
samtliga nämnder eller för flera organisationer. 
 
Avsikten är att Hallstahammars kommun ska ha ett gemensamt dataskyddsom-
bud, men varje nämnd/styrelsen måste utse ombudet. Ombudet måste vara ut-
sett före den 25 maj 2018. Något ombud är ännu inte utsett. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att utse data-
skyddsombudet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yr-
kande 
 
att uppdra åt ordförande att utse dataskyddsombudet. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Ordföranden 
 Kommunchefen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 27 () 
 

  
 
 
KS § 89 
 
Reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 109/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 22 februari 2016 
§ 11. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2016 § 11 anta nytt regle-
mente för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 28 () 
 

  
 
 
KS § 90 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden    Dnr 110/18                
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 
2010 § 119. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 119 anta nytt reg-
lemente för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 29 () 
 

  
 
 
KS § 91 
 
Reglemente för bygg- och miljönämnden    Dnr 112/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 
2010 § 121. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 121 anta nytt reg-
lemente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 30 () 
 

  
 
 
KS § 92 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 111/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 28 september 
2015 §103.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 september 2015 §103 anta nytt regle-
mente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 31 () 
 

  
 
 
KS § 93 
 
Reglemente för socialnämnden    Dnr 114/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 27 november 
2017 § 132 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 november 2017 § 132 anta nytt reg-
lemente för socialnämnden  enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 32 () 
 

  
 
 
KS § 94 
 
Reglemente för tekniska nämnden   Dnr 114/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 22 februari 2016 
§ 10. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2016 § 10 anta nytt regle-
mente för tekniska nämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 33 () 
 

  
 
 
KS § 95 
 
Reglemente för valnämnden    Dnr 115/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 § 
59.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 mars 2018 § 59 anta nytt reglemente 
för valnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 34 () 
 

  
 
 
KS § 96 
 
Reglemente för överförmyndarnämnden    Dnr 116/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 
2010 § 122.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 122 anta nytt reg-
lemente för överförmyndarnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 35 () 
 

  
 
 
KS § 97 
 
Reglemente för revisorerna i Hallstahammars kommun    Dnr 117/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 18 december 
2006 § 158. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och 
delvis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i 
nämndens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nytt reglemente ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 december 2006 § 158 anta nytt regle-
mente för revisorerna i Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 36 () 
 

  
 
 
KS § 98 
 
Ordningsvakter i centrum, Hallstahammar – medfinansiering härför 
 
Kommunchefen informerar om att Vi I Hallsta har framfört önskemål/behov av 
ordningsvakter i centrum. Kommun har biträtt Vi I Hallsta med tillståndsan-
sökan för ordningsvakter vilket också är beviljat. Organisationen har ställt frå-
gan om Hallstahammars kommun kan medfinansiera del av kostnaderna för 
ordningsvakterna. Det finns ingen skriftlig framställan från Vi i Hallsta till da-
gens sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att besluta i 
ärendet så snart ansökan inkommit från VI i Hallsta. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yr-
kande 
 
att uppdrag till arbetsutskottet att fatta beslut kring ordningsvakter i centrum, 
Hallstahammar. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Arbetsutskottet 
 Kommunchefen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-04-09 37 () 
 

  
 
 
KS § 99 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-04-09 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-04-09 

 
-  arbetsutskottets protokoll 2018-04-03 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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