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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf 

 Kjell Ivemyr (S)   

 Mariette Sjölund (S) ej § 106  

 Thure Andersen (S)  

 Marijo Edlund (S)  

 Tony Frunk (S)   

 Reijo Tarkka (V)   

 Hans Strandlund (M) §§ 100-102  

 Sigge Synnergård (L) §§ 100-102  

 Anna Gunstad Bäckman (C)   

 Tommy Emterby (KD)  

 Jenny Landernäs (M) §§ 103-121  

 David Lindberg (L) §§ 103-121  

 Örjan Andersson (S) § 106  

   

   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 111, Lennart Ahlström (S), Örjan Andersson (S) ej § 

106, Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V), David Lindberg (L) §§ 100-102 , samt 

Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 

102 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna Gunstad Bäckman (C) och Marijo Edlund (S) 

  

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 17 maj 2018 klockan 07.30 

  

Underskrifter  Paragrafer 100 -121 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr  
  

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

  Catarina Pettersson (S)  
  

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

  
 

Anna Gunstad Bäckman (C)    Marijo Edlund (S) 

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 100 - 121 
  

Sammanträdesdatum 2018-05-14 
  

Anslaget uppsättes 2018-05-17 Anslaget nedtages 2018-06-08 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 100 

 

Hallsta Ridklubb – redovisning från oberoende granskare    Dnr 144/18 

 

I samband med att fullmäktige i december 2017 beslutade om utökat lån för 

Hallsta Ridklubbs ridanläggning beslutades även att Hallsta Ridklubb till kul-

tur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och med januari 2018 rap-

porterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för hela perioden, att 

kultur- och fritidsnämnden kvartalsvis skriftligen till kommunstyrelsen lämnar 

en ekonomisk uppföljning, att klubben tar in en oberoende granskare som går 

igenom hela byggprojektet, samt att den oberoende granskarens rapport till-

ställs kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. 

 

Den oberoende granskaren XX redogör för sin granskning av byggprojektet. 
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KS § 101 

 

Information från förvaltningen m m   Dnr 19/18 

 

Socialchef Lillemor Quist, områdeschef Hanna Westerberg och verksamhets-

ledare Hanna Stålarv, informerar om samordningsteamets verksamhet. Sam-

ordningsteamet är ett samarbete mellan Hallstahammars kommun, arbetsför-

medlingen, Försäkringskassan och Region Västmanland.  

 

Strömsholm kanalbolags ordförande Catarina Pettersson informerar om kanal-

bolagets verksamhet samt vilka projekt som utförts de senaste åren samt på-

gående projekt. 

 

Miljöstrateg Thomas Norrman informerar om aktuella LONA-projekt samt 

Valstalunds naturreservat. 

 

Kommunchefen informerar om följande: 

 

Diskrimineringsombudsmannen - tillsyn 

DO har granskat Hallstahammars kommuns riktlinjer och rutiner för att för-

hindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO bedömer att 

kommunen inte uppfyller kraven fullt ut. DO bedömer att kommunen behöver 

se över sina riktlinjer och rutiner. Ärendet är därmed avslutat men DO åter-

kommer till kommunen senare för att kontrollera efterlevnaden. HR enheten har 

direkt efter tillsynen påbörjat arbetet med att se över riktlinjer. Det är angeläget 

att kommunen på ett tydligt sätt tar avstånd från den här typen av handlingar. 

Ambitionen är att snarast få fram nya riktlinjer för beslut som fullt ut uppfyller 

kraven. 

 

Insiktsmätningen 

Den 2 maj offentliggjordes Stockholm Business Alliance (SBA) stora service-

mätning som omfattar 55 kommuner där företagarna har fått svara på frågor om 

sin kommuns service utifrån olika myndighetsområden som livsmedelsin-

spektion, bygglov, miljötillsyn, brandsyn och serveringstillstånd bland annat. I 

rankingen för 2017 så kommer Hallstahammars kommun på en första plats. 

Samtidigt offentliggjorde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin öppna 

jämförelse av företagsklimatet för 2017 som kallas Insikt. I den undersökningen 

ingår ca 159 kommuner. I den placerar sig Hallstahammars kommun en 9:e 

plats. Det är ett långsiktigt arbete där politik, tjänstemän och myndighetsut-

övare i de olika förvaltningarna tillsammans med Hallstahammar Promotion 

och engagerade företagare som har skapat ett gott företagsklimat Arbetet med 

kommunens gemensamma värdegrund ger resultat. Den säger att alla i kommu-

nen alltid ska sätta kunden i centrum, jobba med ständiga förbättringar och vara 

uthålliga.  
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Forts KS § 101 

 

Organisationsöversyn av samhällsplanering 

Kommunchefen redogör kort för förslaget och läget med den pågående organi-

sationsöversynen. Den förväntas komma upp i juni för politisk behandling. 
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KS § 102 

 

Föredragning/besvarande av frågor   

 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 

paragrafer 

 

§ 100 – oberoende granskare XX 

§ 101- miljöstrateg Thomas Norrman säkerhetssamordnare Lina Marklund, 

socialchef Lillemor Quist, områdeschef Hanna Westerberg, verksamhetsledare 

Hanna Stålarv, kommunchef Carin Becker-Åström 

§ 107 - planchef Jacob Lithammer 

§ 118 – utvecklingschef Magnus Gustafsson och it-strateg Magnus Carlsson 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 13.30. 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 103 

 

Information från Region Västmanlands beredningar m m   Dnr 19/18 

 

Reijo Tarkka (V) informerar från senaste möte med Fibra. 

 

David Lindberg (L) informerar från workshop för framtagande av Västman-

lands regionala livsmedelsstrategi. 
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KS § 104 

 

Revisionsrapport ”Granskning av bidragsgivning till studieförbund och 

föreningar med avseende på intern kontroll”  Dnr 324/17 

 

De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 

”Granskning av bidragsgivning till studieförbund och föreningar med avseende 

på intern kontroll”, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sam-

manträde den 19 oktober 2017.  

 

Av revisorernas skrivelse den 19 december 2017 framgår bl a att revisorerna 

har granskat på vilket sätt kultur- och fritidsnämnden säkerställer en tillräcklig 

intern kontroll gällande hantering av resurser till studieförbund och föreningar. 

Revisorerna bedömer att nämnden till en viss del säkerställer att en tillräcklig 

kontroll finns gällande bidragsgivning till föreningar och studieförbund. 

Bedömningen grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontroll-

mål. Med anledning härav rekommendera revisorerna följande: 

 

 Att säkerställa att rutiner för bidragsgivning avseende studieförbunden 

dokumenteras samt att tillse att regelverk Regler för bidrag till studie-

förbund verksamma i Hallstahammars kommun från 1 januari 2014 

revideras och antas i nämnden. 

 Att fördjupade granskningar bör göras stickprovsmässigt och regelbun-

det, exempelvis att varje år noggrannare granska ett par föreningars 

redovisning. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2018 bemött reviso-

rernas synpunkter. Kultur- och fritidsnämnden har den 28 mars 2018 § 29 be-

slutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till revisionen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 73. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt  

 

att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Revisorerna 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 105 

 

Revisionsrapport ”Arbete mot kränkande behandling och diskriminering 

inom grundskolans år 1-6”    Dnr 50/18 

 

De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 

”Arbete mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolans år 1-

6”, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 22 

februari 2018.  

 

Av revisorernas skrivelse den 22 februari 2018 framgår bl a att ”Granskningen 

har besvarat följande revisionsfråga; Säkerställer barn- och utbildningsnämnden 

att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskri-

minering?” Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande be-

dömning att nämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete mot krän-

kande behandling och diskriminering. Revisorerna skriver bland annat att ”Det 

finns en kommunövergripande rutin för anmälan om kränkande behandling 

men vi finner att de dokumenterade rutinerna inte efterlevs i alla avseenden.” 

Vidare anför revisorerna att ”Nämnden har (2017-11-21) tagit beslut om rap-

portering vid varje nämndsmöte vilket vi ser positivt på. Dock går det inte att 

verifiera då rutinen nyligen blivit antagen. Vi finner dock att nämnden får 

missvisande återrapportering gällande antalet kränkningar då blanketten 

anmälan om kränkande behandling som ligger till grund för sammanställningen 

inte alltid fylls i pga. tidsbrist.” 

 

Vidare rekommenderar man att barn- och utbildningsnämnden bl a att tillse att 

den kommunövergripande rutinen för kränkande behandling revideras gällande 

rapportering till nämnd, att man säkerställer att planerna beskriver hur skolan/ 

skolorna arbetar mot kränkningar på Internet, att man säkerställer att det är en 

fungerande rutin för anmälan om kränkande behandling enligt skollagen 

2010:800 6 kap 10 § och förvaltningen utvecklar det sammanställande arbetet 

som Nibbleskolan påbörjat avseende kränkande behandling och diskriminering 

för ett förebyggande arbete för att underlätta analys och det strategiska arbetet.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 2 mars 2018 bemött revi-

sorernas synpunkter. Barn- och utbildningsnämnden har den 27 mars 2018 § 26 

beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som yttrande till revisionen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 74. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt  
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Forts KS § 105 

 

att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Revisorerna 

 Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 106 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2017 –  

ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 128/18 

 

Mariette Sjölund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 

inträder Örjan Andersson (S). 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 13 april 2018 inkommit med 

årsredovisning för 2017. 

 

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 26 mars 2018 att ledamöterna i styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 75. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Härefter återinträder Mariette Sjölund (S). 
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KS § 107 

 

Detaljplan för Östra Nibble 6, Dp 221 – för antagande    Dnr 168/17 

 

Kommunstyrelsens ordförande har beslutat en att en ny detaljplan ska upprättas 

för Östra Nibble. I Östra Nibble har det hänt mycket under 2000-talet. Där har 

byggnader rivits vilket sedan 2008 följts upp av två nya antagna detaljplaner 

med ny bebyggelse, däribland äldreboendet Äppelparken. Berörd fastighet är 

del av Hallstahammars-Nibble 1:131. Detaljplanens syfte är att pröva området 

för byggnation av nya flerfamiljshus.  

 

Förslaget innebär att fler bostäder byggs i Hallstahammars kommun vilket för-

bättrar tillgängligheten för de som vill flytta till eller inom kommunen. Planom-

rådet har goda förutsättningar med infrastruktur, skolor och rekreationsom-

råden.  

 

Till detaljplanen har trafikmätning och bullerutredning gjorts för intilliggande 

Hästhovsvägen. Det har även gjorts en miljöteknisk markundersökning för att 

kunna säkerställa områdets lämplighet. Planförslaget har anpassats efter utred-

ningarna. Samråd har skett med Länsstyrelsen vad gäller fornlämningar. Det 

kan bli aktuellt att genomföra en arkeologisk utgrävning i området. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Efter granskningen har 

endast mindre ledningsrättsåtgärder genomförts. 

 

Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardför-

farande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 78. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, 

 

att anta detaljplan för Östra Nibble 6, Dp 221, samt 

 

att detaljplan för Östra Nibble 6, Dp 221, bedöms vara förenlig med kraven på 

en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljöbalken. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Planavdelningen 
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KS § 108 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice 

ekonomisk förening - instruktion till ombudet.   Dnr 80/18 

 

Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 30 april 2018 inkommit med kallelse 

till ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2018 klockan 10.30 i Stadshuset, 

kommunstyrelsens sammanträdesrum, Västerås.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019 utsett Birgitta Hagström (S) 

med Ellen Spett (V) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat att 

ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot 

i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordi-

narie föreningsstämma 2019 (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 7 maj 2018 § 79. 

 

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 Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens 

styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie före-

ningsstämma 2019. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Birgitta Hagström (2 ex) 
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KS § 109 

 

Kallelse till årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget - instruktion till 

ombudet   Dnr 27/18 

 

Intresseföreningen Bergslaget har den 18 april 2018 inkommit med kallelse till 

ordinarie årsmöte den 18 maj 2018 klockan 10.00, Norbergs kommunhus, 

Norberg. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förenings-

stämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019 utsett Örjan Andersson 

(S) med Hans Strandlund (M) som ersättare (KF § 31/18). 

 

Arbetsutskottet beslutad den 7 maj 2018 § 80 att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balans-

räkningen fastställs, att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret och att för-

slag till medlemsavgift 2019 fastställs. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S) yrkande 

 

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, samt 

 

 att förslag till medlemsavgift 2019 fastställs. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Örjan Andersson (2 ex) 
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KS § 110 

 

Kallelse till årsstämma med Inera AB – instruktion till ombudet      

Dnr 126/18 

 

Inera AB har den 19 april 2018 tillsammans med årsredovisning och verksam-

hetsplan inkommit med kallelse till årsstämma med Inera AB den 16 maj 2018 

klockan 10.00 på Saturnus Konferens, Stockholm.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud vid bolagsstämma med Inera AB för tiden 

fr o m årsstämma 2018 fram till årsstämman 2019 utsett Catarina Pettersson (S) 

med Peter Ristikartano (MP) som ersättare (KF § 38/18).  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 81.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att om-

budet ska uttala att Hallstahammars kommun vill ha en motivering till arvodet 

för styrelsen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Catarina Peterssons tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med Inera AB rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

att antal styrelseledamöter, revisorer, lekmannarevisorer och ersättare fast-

ställs, 

 

 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 

 

att förslag till arvoden fastställs, samt  

 

att anmoda ombudet att uttala att Hallstahammars kommun vill ha en moti-

vering till arvodet för styrelsen. 

 
 

__________ 

Exp till: Catarina Pettersson (2 ex) 
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KS § 111 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar 

ekonomisk förening u p a - instruktion till ombudet    Dnr 125/18 

 

Sporthallen i Hallstahammar har den 11 april 2018 tillsammans med årsredo-

visning och resultat- och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie 

föreningsstämma torsdagen den 15 maj 2018 klockan 17.00 i Sporthallen. 

 

Kommunfullmäktige har utsett Örjan Andersson (S) till ombud med Anna-

Karin Folkesson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordina-

rie föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019. Vidare be-

slutade fullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Per Hedfors 

(M) som revisor med Bo Hedman (S) som ersättare för tiden från ordinarie 

föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019 (KF § 21/18). 

 

För uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 

2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019 har kommunstyrelsen utsett Rolf 

Hahre (S) till ledamot tillika ordförande med Göran Lindén (M) som ersättare 

(KS § 9/18). Kultur- och fritidsnämnden har för uppdrag i föreningens styrelse 

för tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 

2019 utsett Lorin Ismael (V) som ledamot med Anita Brodd Westin (M) som 

ersättare (KFN § 15/18).  

 

Förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse 

kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska fö-

rening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 82. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hall-

stahammar ekonomisk förening u p a under förutsättning av revisorernas till-

styrkan, rösta för 

 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret, samt 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 111 

 

att anmoda ombudet att dels föreslå Rolf Hahre (S) som ledamot tillika ordfö-

rande med Göran Lindén (M) som ersättare, samt Lorin Ismael (V) som leda-

mot med Anita Brodd Westin (M) som ersättare i föreningens styrelse för tiden 

från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019, 

dels föreslå Per Hedfors (M) som revisor med Bo Hedman (S) som ersättare för 

tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 

2019.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Örjan Andersson 2 ex) 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 112 

 

Kallelse till ordinarie förbundsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund 

- instruktion till ombudet    Dnr 135/18 

 

Mälarens vattenvårdsförbund har den 27 april 2018 inkommit med kallelse 

samt handlingar till ordinarie förbundsstämma den 16 maj 2018 på Ängsö 

skola, Västerås. Av kallelsen framgår förslag på höjning av årsavgiften fr o m 

2019 från 20 000 kronor till 22 000 kronor. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 

2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019 utsett Niclas Widell (S), Bengt 

Hultin (V) och Per Wernberg (C) som ombud varav Niclas Widell även utsetts 

som röstombud. (KF § 32/18). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 83. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda röstombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Mälarens 

vattenvårdsförbund, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för 

 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, 

 

att årsavgifter fastställs, 

 

att arbetsprogram och budget fastställs. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Niclas Widell (2 ex) 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 113 

 

Kallelse till årsmöte med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund – 

instruktion till ombudet.    Dnr 124/18 

 

Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund har den 19 april 2018 inkommit 

med kallelse till årsmöte med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund tis-

dagen den 15 maj 2018 klockan 18.00 på Geddeholms Gård, Västerås. Av 

kallelsen framgår förslag om att förbundet ska upphöra. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 

2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019 utsett Rolf Korsbäck (V) med 

Bengt Hultin (V) som ersättare (KF § 26/18). 

 

Arbetsutskottet beslutad den 7 maj 2018 § 84 att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge ombuds-

instruktion 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyr (S) yrkande 

 

att uppdra åt ordföranden att avge ombudsinstruktion till årsmöte med Väst-

manalands läns Fiskevattenägareförbund. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Ordföranden (2 ex) 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 114 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Nätverk för Byggnadsvård i 

Västmanlands län ekonomisk förening - instruktion till ombudet     

Dnr 129/18 

 

Nätverk för Byggnadsvård i Västmanlands län ekonomisk förening har den 23 

april 2018  inkommit med handlingar till ordinarie föreningsstämma den 22 maj 

2018 klockan 18.00 i Hubbo Kyrka, Västerås.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förbunds-

stämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019 utsett Rolf Hahre (S) 

med Hans Petersson (V) som ersättare (KF § 129/18). 

 

Arbetsutskottet beslutad den 7 maj 2018 § 80 att överlämna ärendet till kom-

munstyrelsen utan eget förslag. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balans-

räkningen fastställs, att resultatet disponeras enligt förslaget och att styrelsens 

ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

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: Hans Petersson (2 ex) 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 115 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande     Dnr 64/18 

 

Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kom-

munstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndi-

gande ändras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 86. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 12 mars 2018 § 64 och med verkan 

fr o m den 15 maj 2018 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 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 21 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 116 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 15 maj 2018    Dnr 63/18 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars 2018 § 63 om ny delegationsordning 

för kommunstyrelsen. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att under punkten 10 gällande planfrågor ska 

kompletteras med punkter som avser beslut om översiktsplan/planer kan antas 

betydande miljöpåverkan och godkännande av granskningsutlåtande.  

 

Vidar föreslås under punkten 4 Inköp att den kompletteras vad gäller beslut om 

att direktupphandla i de fall kommunen inte fått in några anbud i ett anbudsför-

farande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 87. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 12 mars 2018 § 63 och fr o m den 15 maj 

2018 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 allmän 

del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 22 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 117 

 

Bidrag för arrangerande av Hallsta Cruising 2018    Dnr 31/18 

 

Independet Cruisiers ansöker i skrivelse den 30 januari 2018 om bidrag för att 

genomförande av Hallsta Cruising 2018. I år firar man 10 årsjubileum. Av 

skrivelsen framgår att kostnaderna för genomförandet av arrangemanget uppgår 

till 55 275 kronor. Independet Cruisiers har kompletterat sin ansökan den 16 

april 2018 i vilken även framgår kostnader för skyltning utmed E18 samt för 

renhållning. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 88. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja Independet Cruisiers bidrag om 7 000 kronor för genomförande av 

Hallsta Cruising 10 årsjubileum varav 2 500 kronor avser marknadsföring på 

kommunens vägtavlor vid E18 och att medel härför ianspråktas av medel från 

näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 

 

 

__________ 
Exp till: Independet Cruisiers, c/o XX 

 Näringslivsenheten 

 Redovisningskontroller 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 23 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 118 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2020 för Hallstahammars kommun 

Dnr 241/17 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till digitaliseringsstrategi 

för Hallstahammars kommun. Den bottnar även i Regional digital agenda, en 

strategi för Västmanlands län och i den nationella strategin För ett hållbart 

digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi. Strategin är per definition ett 

vägledande och övergripande styrdokument som ska kompletteras med andra 

styrdokument. Även andra nämnders separata styrdokument, som tangerar eller 

går in i området för digitalisering, ska ta hänsyn till kommunens övergripande 

digitaliseringsstrategi. 

 

Med digitaliseringsstrategin visas vilken väg kommunen ska gå när det gäller 

att utveckla, införa, underhålla och driva digitala lösningar framåt i den kom-

munala verksamheten och organisationen. Digitaliseringen ska vara en naturlig 

del i det systematiska utvecklingsarbetet. Digitaliseringen är inte längre en 

möjlighet utan en förutsättning för att kommunen ska klara framtidens utma-

ningar. Kommunen behöver ha en gemensam övergripande digitaliseringsstra-

tegi för att hantera nuvarande och kommande digitala lösningar. Digitalise-

ringsstrategins mål är att kommunen ska vara tillgänglig när besökaren behö-

ver, effektivisera verksamheterna och att bli mera transparanta i förvaltningar 

och nämnder. För att bli framgångsrika i digitaliseringen pekar strategin på fyra 

målområden  

 Mobilitet  

 Automatisering 

 Tillgänglighet 

 Effektivisering  

 

Investeringar i nya digitala lösningar samt expertiskunskap är en del av förut-

sättningen. Handlingsplan för digitaliseringen kommer tydliggöra vad som 

kommer att behövas gällande resurser, investeringar och kompetensutveckling. 

 

Kommunchefen anför i skrivelse 9 oktober 2017 bl a att frågan har behandlats 

av kommunledningsgruppen vilka har ställt sig bakom förslaget. Vidare fram-

går att en konkret handlingsplan kommer att tas fram. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2017 § 177 att återremittera ären-

det för ytterligare beredning. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i skrivelse den 2 maj 2018 förslag till 

digitaliseringsstrategi. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 89. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 24 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 118 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att den övergripande strategin har en mer långsiktig 

utblick, att strategin behandlar integrering/samordning kommunens tjänster, 

infrastruktur och processer i det större perspektivet med exempelvis andra 

myndigheter, organisationer och alternativa utförare och att strategin tydligare 

tar fasta på den kultur- och beteendeförändring som måste ske för att digitali-

seringsprocessen ska ta fart på allvar.  

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att fastställa digitaliseringsstrategi 2018-2020 för Hallstahammars kommun 

enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reservera sig Jenny Landernäs (M), Anna Gunstad Bäckman (C), 

David Lindberg (L) och Tommy Emterby (KD). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 25 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 119 

 

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende 

för äldre - strategi för digitalisering    Dnr 116/17 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”För att stärka kvaliteten 

på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialche-

fer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation. Bakgrunden 

är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemannings-

föreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med före-

skrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt för-

säkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dyg-

net runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. Istället för bemanningsföre-

skrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 

kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att per-

sonal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram 

denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i 

förnyelse- och förbättringsarbetet.” 
 

SKL rekommenderar kommunerna att ta fram en strategi som på ett tydligt sätt 

visar hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. 

 

Kommunchefen har, utifrån kommunstyrelsens mål, tillsatt en arbetsgrupp för 

att ur ett kommunövergripande perspektiv utveckla digitaliseringen och IT-in-

frastruktur som ett medel för verksamhetsutveckling inom kommunens samt-

liga områden. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2017 § 124 att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning. 

 

Socialnämnden har den 22 februari 2018 § 22 beslutat att rekommenderar 

kommunstyrelsen att anta IT-strategi utifrån SKLs rekommendationer gällande 

digitalisering. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 91. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer gällande digitali-

sering kommer att beaktas i kommunens digitaliseringsstrategi. 

 

_________ 
Exp till: Socialnämnden 

 Utveckling och strategi 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 26 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 120 

 

Samråd gällande Norra Östersjöns vattendistrikt – för yttrande                

Dnr 226/17 

 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har översänt en sam-

manställning av åtgärdsområden i Norra Östersjöns vattendistrikt på remiss till 

Hallstahammars kommun. 

 

I norra Östersjöns vattendistrikt finns 84 åtgärdsområden som indelats efter 

vattnets väg i landskapet, så kallade avrinningsområden. Därför kan åtgärdsom-

rådena innefatta flera kommuner och flera län. För dessa åtgärdsområden har 

länsstyrelserna och vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt sam-

manställt genomförda, planerade och möjliga åtgärder. Syftet är att redovisa 

förslag på fysiska åtgärder vilka bedöms vara nödvändiga för att miljökvalitets-

normerna för vatten ska kunna följas utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. 

De visar också hur de lokala åtgärderna återkopplar till beslut på nationell nivå. 

 

I dokumenten beskrivs miljötillståndet i ytvatten och grundvatten för 50 avrin-

ningsområden eller så kallade åtgärdsområden, i distriktet.  I underlagen be-

skrivs också förbättringsbehov, påverkanskällor, förslag på åtgärder och vilken 

kommun eller myndighet som ansvarar för dessa. Dokumenten är tänkta att 

underlätta samverkan med grannkommuner som man delar vatten med och 

även samverkan med länsstyrelserna i till exempel frågor kring överskiktspla-

nering, regional vattenförsörjning och annan vattenplanering. Dokumenten ut-

gör också en bra utgångspunkt för att ta fram mer detaljerade handlingsplaner 

för genomförande av åtgärder för vatten på kommunal nivå. 

 

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har den 24 april 2018 § 44 

respektive den 25 april 2018 § 35 beslutat uttala att man inte har något att erinra 

mot Samråd gällande Norra Östersjöns vattendistrikt.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2018 § 92. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uttala att man inte har något att erinra mot Samråd gällande Norra Öster-

sjöns vattendistrikt. 

 

 

_________ 
Exp till: Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

 Bygg- och miljönämnden 

 Tekniska nämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-05-14 27 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 121 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-14 

 

-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-14 

 

-  arbetsutskottets protokoll 2018-05-07 

 

-  personalutskottets protokoll 2018-02-21 och 2018-03-28.  

 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

I anslutning till anmälningarna beslutar kommunstyrelsen att flytta sitt sam-

manträde den 10 september till den 11 september 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


