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Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Sida

1 ()

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.50
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag
Catarina Pettersson, ordf (S), ej § 32
Kjell Ivemyr (S) ej § 31
Mariette Sjölund (S)
Åsa Kfouri (MP)
Peter Ristikartano (MP)
Tony Frunk (S)
Reijo Tarkka (V), ej § 32
Hans Strandlund (M)
Sigge Synnergård (L) ej § 30
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)
Rolf Hahre (S) § 32
Lennart Ahlström (S) § 31
Annica Lindholm (V) § 32
David Lindberg (L) § 30
Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 30-32, Lennart Ahlström (S) ej § 31 53, Örjan Andersson (S), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V) ej § 32, Jenny Landernäs (M), och
David Lindberg (L) ej § 30, samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef
Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 26.

Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 22 mars 2017 klockan 08.30
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26 - 56
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Catarina Pettersson (S) ej § 32
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Kjell Ivemyr (S) § 32

...........................................................................................................................................

Hans Strandlund (S)

Tony Frunk (S)
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KS § 26
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 27 – utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson, kommunchef Carin BeckerÅström
§ 29 - skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag, rektor AnnSophie Günzel-Wahlström, kvalitetsstrateg Ellinor Mazzarello
§ 33 – controller Nicklas Erngren, utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson,
kommunchef Carin Becker-Åström
§ 34– bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren
§ 37– kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström
§ 43 – socialchef Lillemor Quist
Carin Becker-Åström
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.15.
Sammanträdet återupptas.
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KS § 27
Information av kommunchefen/förvaltningen Dnr 40/17
Utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson redogör för Agenda 2030s mål och
Hallstahammars kommuns mål kopplade till målen. Vidare redogör han för
SCBs medborgarundersökning 2016.
Kommunchefen informera om:

Justerandes signatur



Nytt fördelningstal för mottagande av vissa nyanlända invandrarare för
bosättning
Länsstyrelsen har meddelat nytt beslut om fördelning av anvisningar till
kommunerna i Västmanland. För Hallstahammar innebär det ett sänkt
fördelningstal från 44 till 22.



Utbildning 30 maj 2017
En gemensam utbildning kommer att anordnas den 30 maj 2017 för hela
kommunstyrelsen och Hallstahems styrelse. Utbildningen kommer belysa en kommuns möjligheter och förutsättningar för att styra sitt bolag
och ge input för att kommunen i ett senare skede omarbetar sina ägardirektiv. Utbildningen är i steg ett, grundläggande. Eventuellt kommer
en kortare uppföljning att genomföras senare.
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KS § 28
Information från Region Västmanlands beredningar Dnr 40/17
Representanter för den regionala strategiska beredningen och regionala samverkansgrupperna informerar från senaste möte.
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KS § 29
Redovisning av betygsutfall hösten 2016 Dnr 200/16
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har
därefter den 16 mars 2015 § 45 beslutat att redovisningen ska kompletteras med
en redovisning av resultaten i svenska, engelska och matematik. Därefter har
kommunstyrelsen beslutat att redovisningen ska kompletteras med hur många
elever som kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör
årskurs 2, de som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått
grundläggande behörighet enlig Skolverket. Barn- och utbildningsförvaltningen
har sammanställt betygsutfallet efter hösttermin en 2015, samt resultaten i
svenska, engelska och matematik. Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen
Höstterminen 2012 var 66 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
63 % och Tunboskolan 71 %). I årskurs 8 var 68 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 70 % och Tunboskolan 60 %).
Höstterminen 2013 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
75 % och Tunboskolan 42 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 58 % och Tunboskolan 66 %).
Höstterminen 2014 var 59 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
57 % och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 60 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 53 % och Tunboskolan 80 %).
Höstterminen 2015 var 55 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
46 % och Tunboskolan 81%). I årskurs 8 var 50 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 46 % och Tunboskolan 64 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i
engelska (Lindboskolan 51 % och Tunboskolan 93 %), matematik 66 %, (Lindboskolan 59 % och Tunboskolan 91 %), svenska 83 % (Lindboskolan 79 % och
Tunboskolan 93 %). I svenska som andra språk var 24 % godkända på Lindboskolan.
Höstterminen 2016 var 46 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 55
% och Tunboskolan 72 %). I årskurs 9 var 74 % godkända i engelska (Parkskolan 72 % och Tunboskolan 82 %), matematik 72 %, (Parkskolan 68 % och
Tunboskolan 87 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och Tunboskolan 89 %). I
svenska som andra språk var 32 % godkända på Parkskolan.
Av redovisning framgår även resultat för gymnasieskolor 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 16.
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Forts KS § 29
Vid sittande sammanträde redovisas vilka åtgärder som vidtas på kort och lång
sikt för att studieresultaten ska förbättras.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att vid
nästa redovisning för kommunstyrelsen 2017 ska även redovisas vilka effekter
man sett utifrån de åtgärder som satts in 2016/2017 för att studieresultaten ska
förbättras.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att notera redovisningen som en anmälan, samt
att vid nästa redovisning för kommunstyrelsen 2017 ska även redovisas vilka
effekter man sett utifrån de åtgärder som satts in 2016/2017 för att studieresultaten ska förbättras vilka framgår av en till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 30
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2016 – ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 81/17
Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder David Lindberg (L).
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2016.
Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha
upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision för godkännande och prövning av
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 26 februari 2017 att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 18.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Härefter återinträder Sigge Synnergård (L).
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KS § 31
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet
Dnr 73/17
Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Lennart Ahlström (S).
AB Hallstahem har den 6 mars 2017 inkommit med årsredovisning för 2016
samt kallelse till årsstämman som kommer att äga rum den 20 april 2017 på
Parkgatan 2, Hallstahammar.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2017
fram till ordinarie årsstämma 2018 utsett Lennart Ahlström (S) med Mariette
Sjölund (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse ledamöterna
Rolf Hahre (S) ordförande, Lars Jonsson (s) vice ordförande, Sara FrauKallunki (S), Ove Andersson (V) och Bertil Bredin (M) samt suppleanterna
Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Kjell Ivemyr (S), Elenor Zeidlitz
(MP) och Reinder Nispeling (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2017 t o m
ordinarie årsstämma 2018.
Revisorerna har i skrivelse den 6 mars 2017 meddelat att man har utfört en
revision av årsredovisningen för AB Hallstahem för år 2016. Uppfattnignen är
att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Hallstahahems finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 28 februari 2017 meddelat
att man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har
varit tillräcklig.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 19.
I samband med att kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 169 beslutade
att anta vision för Hallstahammars kommun 2025 beslutads även ”att samtliga
nämnder och AB Hallstahem ska arbeta för att visionerna i dess olika delar förverkligas”.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ombudet på stämma skall uttala dels att, i enlighet med fullmäktiges beslut, AB
Hallstahem ska arbeta för att visionen för Hallstahammars kommun 2015 i dess
olika delar förverkligas, dels att nya ägardirektiv kommer att tas fram för fastställelse på extra bolagsstämma.
Justerandes signatur
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Forts KS § 31
Vidare yrkar Catarina Pettersson (S) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att
ta fram nya ägardirektiv för AB Hallstahem.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret, samt
att anmoda ombudet att uttala vid årsstämma med AB Hallstahem
att AB Hallstahem ska arbeta för att visionerna i dess olika delar
förverkligas,
att nya ägardirektiv kommer att tas fram för fastställelse på extra
bolagsstämma.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram nya ägardirektiv för AB Hallstahem.
Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S).
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KS § 32
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2016 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 50/17
Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Rolf Hahre (S) och Annica Lindholm (V). Kjell
Ivemyr (S) övertar ordförendeskapet.
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 27 februari 2017 inkommit
med årsredovisning för 2016.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 17 februari 2017 att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Med anledning av att arbetsutskottet inte var beslutsmässigt den 13 mars 2017
överlämnades ärendet till kommunstyrelsen.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att årsredovisningen godkänns och förbundsdirektionen
och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). Catarina
Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet.
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KS § 33
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2016

Dnr 83/17

Av årsredovisningen framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Styrelsens uppdrag är främst styrning, ledning och samordning av
kommunens ekonomi och verksamheter. Arbetet med att utveckla styr- och ledningssystemet utförs kontinuerligt. Under 2015 har kommunfullmäktige arbetat
fram och antagit en ny vision 2025. - Enkelt och nära - Nytänkande och kreativt
– Ansvar och engagemang. Syftet är att vi ska locka till oss fler kommuninvånare samt att fler stannar kvar i vår kommun. Alla nämnder och kommunstyrelsen har satt upp mål inom samtliga områden för att visionen ska uppnås.
Kommunstyrelseförvaltningens intressenter är dels alla som på olika sätt är intresserade av vår kommun och våra verksamheter, dels invånarna, näringslivet
och besökarna i kommunen men även personer och företag som ämnar flytta hit
eller etablera sig här. Andra intressenter finns regionalt, nationellt och internationellt. Även kommunens förvaltningar, politiker, nämnder och bolag är intressenter för kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att med en helhetssyn arbeta med de
långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna så att Hallstahammars kommun
kan utvecklas på ett positivt sätt och att de förutsättningar och möjligheter som
finns tas till vara. Uppdraget är att hålla ihop och utveckla kommunen ur ett
strategiskt helhetsperspektiv med fokus på medborgare och kärnverksamheter.
Förvaltningen ska bidra till en effektiv verksamhet för Hallstahammars kommun, våra kommuninvånare och företag. Syftet är att skapa tillväxt och utveckla kommunen som helhet med långsiktighet och hållbarhet. Kommunen
ska upplevas som trygg och säker.
Den

nya visionen för Hallstahammar 2025 antogs av kommunfullmäktige i
december 2015. Under 2016 har nya prioriterade mål fastställts för kommunfullmäktige, samt styrelse och nämnder för kommande mandatperioden och
därtill hörande indikatorer för uppföljning. Kopplat till kommunens styrsystem
och kommunens vision, mål och indikatorer har ett utvecklingsarbete pågått
kring effektiv styrning där ett underlag tagits fram för implementering av ett
IT-stöd för arbetet med verksamhetsstyrning. I arbetet har samtliga verksamheter varit involverade och det finns ett uttalat behov av att samla arbetet med
uppföljning och analys i ett och samma verktyg. Syftet är att dra nytta av
modern teknik för att effektivisera och förenkla administrationen kring sammanställning av resultat och istället kunna frigöra mer tid till analys och förslag
till åtgärder. Därtill möjliggör detta även ökad transperens genom att enkelt
kunna synliggöra resultat utåt mot invånarna. Nästa steg i detta arbete är att
prioritera medel och gå in i en upphandlingsprocess.
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Forts KS § 33
Kommunstyrelsen har antagit mål för perioden 2016-2019. Uppföljningen av
dessa (måluppfyllelsen) ska bedömas enligt färgskalan röd-gul-grön. Detta är
den första samlade uppföljningen för denna period. Det saknas dock fortsatt ett
flertal mätvärden för att kunna göra samlade bedömningar på samtliga mål. Där
mätvärden saknas är det ibland kopplat till att basvärdet är 2016 där bedömning
ska göras utifrån utveckling över tid, i andra fall saknas mätetal för att bedöma
måluppfyllelsen. Arbetet fortsätter med att utveckla metoder för detta.
Kommunstyrelseförvaltningen (KS) redovisade den 30 augusti 2016 en helårsprognos som visade på ett noll-resultat. Till budget 2016 så tillfördes kommunstyrelsen förutom lönekompensation 400 tkr för att täcka budgetobalansen i
kollektivtrafiksbudgeten och 500 tkr i utvecklingsmedel. Inför budget 2016 så
flyttades personalbudgeten för två medarbetare, en till barn- och utbildningsnämnden och en till socialnämnden. Prognosen som gjordes i augusti stämmer
till stora delar och kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat på 162,8 tkr
för helåret 2016. Det finns orosmoln som inte ska överses. Kollektivtrafiken är
fortsatt underfinansierad. 2016 gick kollektivtrafiken back 1,5 Mkr trots en engångs intäkt på 569 tkr från den särskilda kollektivtrafiken. Till kollektivtrafiken får kommunstyrelsen till budget 2017 ytterligare 400 tkr. Sen är det arvodena som också gick back med 615 tkr 2016, till detta får kommunstyrelsen till
budget 2017 en budgetutökning med 500 tkr. Så i och med tillskottet 2017 (allt
annat oförändrat) så ska kommunstyrelsen ha en budget i balans för de politiska
arvodena. Anledningen till att det ändå går runt är vakanta tjänster.
Kommunstyrelsen hade den 31 december 2016 47 personer anställda, varav 36
kvinnor och 11 män.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 21.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen.

__________
Exp till: Kommunchefen Carin Becker-Åström
Controller Nicklas Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

13 ()

KS § 34
Årsredovisning 2016 för Hallstahammars kommun, nämndernas redogörelse över verksamheten, välfärdsbokslut m m Dnr 34/17, 62/17
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning
för 2016 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommunfullmäktige tar ställning till 2016 års verksamhet måste revision ske. Enligt
kommunallagen har kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revisionen kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan kommunstyrelsen tagit ställning till det av ekonomienheten utarbetade förslaget.
I förvaltningsberättelsen ingår utifrån kommunstyrelseperspektivet en övergripande nämndöversikt.
Nämndernas redogörelse till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2016
biläggs årsredovisningen, men "lever" sitt eget liv.
Hallstahammars kommun redovisar ett positivt årsresultat om 5,6 (51,3) Mkr. I
resultatet ingår engångsvisa jämförelsestörande poster exkl dessa uppgår resultatet till 4,0 (11,3) Mkr. Det s k balanskravsresultatet uppgår till 4,0 Mkr.
Ingen ny öronmärkning kan göras 2016 p g a resultatnivån utifrån Kommunfullmäktiges regler kring öronmärkning och god ekonomisk hushållning (årets
resultat skall överstiga 2 procent av skatter och statsbidrag för att öronmärkning
skall kunna göras). Av tidigare års öronmärkningar har dispositioner skett.
Redovisas under särskild not i balansräkningsnoterna. Ianspråktagandet av tidigare års öronmärkningar har påverkat resultaträkningen.
För 2016 års respektive nämndresultat föreslås ingen resultatöverföring. Affärsverksamheten inom tekniska nämnden överförs fullt ut till de s k särskilda
resultatfonderna som vid utgången av år 2016 uppvisar positiva saldon.
Beloppet för pensionsåtaganden uppgår vid 2016 års utgång till drygt 406 Mkr
(inkl skulder/åtaganden i "dotterföretag") en minskning med 18 Mkr från föregående år. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgår värdet av pensionsmedelsportföljen
till 379 Mkr. Andelen av åtagandet för framtida pensioner som säkrats mot tillgångar uppgår vid årsslutet 2015 till 69 procent.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 206,7 Mkr, nyupplåning har skett om 130
Mkr. Låneskuld vid utgången av år 2016 uppgår till 213,7 Mkr. Av våra samlade tillgångar har 59,6 % finansierats med egna medel och resterande med
”korta och långa lån” (den s k soliditeten uppgår alltså till 59,6%). För ej slutförda investeringsprojekt föreslås att investeringsobjekt om sammanlagt 37 930
tkr tilläggsbudgeteras och att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst 35 000 tkr.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

14 ()

Forts KS § 34
I årsredovisningshandlingens avsnitt ”redovisningsprinciper m m” redogörs för
vissa avvikelser mot vad de normgivande organ anser. Det gäller bland annat
hanteringen av den s k byggbonusen och den kommunala fastighetsavgiften för
åren 2008-2011.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 22.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa årsredovisningen för år 2016,
att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 37 930 tkr, enligt en till
ärendet hörande bilaga,
att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst 35 000 tkr,
samt
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 35 miljoner kronor för att finansiera
tilläggsbudget 2017 för ej färdigställda investeringsprojekt.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta
att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2016 som en anmälan.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att fastställa bokslutet jämte den sammanfattande årsredovisningen för år 2016
och överlämna den för revision, samt
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, ekonomichefen
har rätt att för kommunstyrelsens räkning nyupplåna, d v s öka kommunens
skulder, med totalt 35 miljoner kronor med utgångspunkt i föreslag till tilläggsbudget 2017.

__________
Exp till: Bitr kommunchefen/ekonomichef Kenth Erngren
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KS § 35
Sotningstaxa fr o m 1 juli 2017 samt årlig uppräkning enligt gällande
sotningsindex Dnr 296/16
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har kommit med ett klargörande vilket
organ som ska besluta om taxor om verksamheten drivs som ett kommunalförbund. HFD har i beslutet slagit fast att det är medlemskommuneras kommunfullmäktige och inte kommunalförbundet som ska fatta beslut om taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn. Regeringsformens 8 kapitel ska
tolkas så att den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun inte följer över
till kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där. HFDs klargörande
gällde taxor om livsmedelskontroll men omfattar även taxor beslutade utifrån
lagen om skydd mot olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll, sotning) och lagen
om brandfarliga och explosiva varor (tillsyn och tillstånd). Kommunfullmäktige
i Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds, MBR, medlemskommuner måste
därför fatta beslut om taxor för 2017 för att de ska vara giltiga.
HFDs klargörande gäller taxor för myndighetsutövning medan direktionen för
MBRs taxebeslut avser både myndighetsutövning och annan verksamhet. För
att få ett samlat taxebeslut för hela verksamheten föreslås att MBRs samtliga
taxor ska fastställas av kommunfullmäktige.
Mälardalens brand- och räddningsförbund hemställer därför att fullmäktige
fastställer sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll samt att taxan får
uppräknas årligen med det för respektive år gällande sotningsindex.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 23.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa sotningstaxa fr o m den 1 juli 2017 i enlighet med direktionen för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds tidigare beslut, samt
att sotningstaxan årligen får räknas upp med gällande sotningsindex.
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KS § 36
Svar på motion av Reinder Nispeling (L) angående ceremoni för nya
svenska medborgare Dnr 241/16
Reinder Nispeling (L) anför i en motion den 23 oktober 2016: ”Från och med 1
april 2015 ska alla kommuner enligt lag ordna minst en gång per år en medborgarskapsceremoni för nya svenska medborgare som bor i kommunen för att
högtidlighålla deras nya medborgarskap. Detta sker sedan flera år i andra kommuner i samband med nationaldagsfirandet. Kommunerna kan själva bestämma
över ceremoniernas innehåll men ett lokalt kulturellt inslag som inlederceremonin skulle förstärka anknytningen till Hallstahammars kommun. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare
bjudits in till en sådan ceremoni. Medborgarskapet innebär för oss alla en viktig
grund för demokrati och samhörighet. Att vara svensk medborgare är också ett
ställningstagande för sin egen framtid och Sveriges utveckling. Medborgarceremonin är en välkomstceremoni med budskapet att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren, staten och
kommunen och som innebär både friheter, rättigheter och skyldigheter.
-/-/-/
Med hänvisning till ovanstående, föreslår vi kommunfullmäktige besluta
- Att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som behövs för att vi till
kommande år (nationaldagen) skall kunna välkomna våra nya svenskar på ett
högtidligt och värdigt sätt
- Att inbjudan till medborgarceremonin skickas i anslutning till medborgarskapet.
- Att relevant, även lokal, information lämnas i samband med inbjudan.
- Att samtliga politiska partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin.
- Att ett lokalt kulturellt inslag får inrama ceremonin.
- Att Hallstahammars kommun första ceremonin erbjuds till samtliga medborgare i Hallstahammars kommun som blev svenska medborgare sedan året 2000
och senare år”.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 februari 2017: ”Sedan 2016
anordnar kultur- och fritidsförvaltningen, efter beslut av kultur- och fritidsnämnden, en årlig medborgarceremoni i samband med Tillsammansdagen som
äger rum i Hallstahammars centrum. Till 2016 års evenemang bjöds nya medborgare sedan 2015 och 2016 in att i samband med Tillsammansdagen delta i
en värdig medborgarceremoni. Inför evenemanget bjöds samtliga medborgare
in via ett personligt brev. Ca 30 % av denna grupp av invånare hörsammade
inbjudan med sin närvaro. Ceremonin ägde rum i maj månad på Tillsammansdagens stora scen där kommunfullmäktiges ordförande håll ett värdigt ceremonital.
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Forts KS § 36
I motionen önskar Liberalerna att medborgarceremonin ska erbjudas alla nya
medborgare sedan år 2000. Att bjuda in alla kommuninvånare som mellan
perioden 2000-2014 blev registrerade som svenska medborgare planerar förvaltningen inte att genomföra eftersom:




intresset från dessa medborgare att vilja delta i en medborgarceremoni
bedöms lågt. Detta antagande baseras på 2016 års erfarenheter då ca 30
% av alla registrerade medborgare under 2015-2016 närvarade.
det inte finns krav utifrån lag att medborgarceremonierna även ska
innefatta kommuninvånare som är registrerade under åren 2000-2014.
det organisatoriskt kräver stora administrativa resurser, vilket förvaltningen i dagsläget inte har.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 februari 2017 § 12 att motionen ska
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritischefens skrivelse den 5 februari 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 24.
Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att alla nya medborgare som mellan perioden 2000-2014 blev registrerade som
svenska medborgare själva kan anmäla intresse om att delta i den årliga medborgarceremonin, samt
att motionen härmed ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av kultur- och fritidsnämnden den 22 februari 2017 § 12.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L).

Justerandes signatur
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KS § 37
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1
maj Dnr 248/16
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 30 november 2009 §
148.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 52 att fullmäktige
ska fastställa nya regler för bidrag till föreningar.
Inom kultur- och fritidsnämnden pågår en översyn av nu gällande regler. Under
arbetets gång har man funnit att vissa anpassningar behöver göras i reglerna
innan slutligt beslut fattas om nya regler. Bland annat behöver benämningen
barn- och bildningsnämnden bytas ut mot kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till nya regler har upprättats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 25.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 30 november 2009 § 148 fastställa regler
för bidrag till föreningar fr o m den 1 maj 2017, i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.
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KS § 38
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar – VA-taxa fr o m den 1 maj 2017 Dnr 67/17
Tekniska nämnden föreslår den 21 februari 2017 § 10 att fullmäktige ska fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar
fr o m den 1 maj 2017.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 januari 2017 bland annat att
hösten 2016 installerades en slamkiosk vid Vallby pumpstation för att få möjligheten att mäta och ta betalt för externslam från spolbilar och andra aktörer.
Systemet är helt integrerat med kommunens vattenkiosker. Systemet förhindrar
att tömning sker utan att vara godkända av kommunen. Det som också kan
nämnas är att kommunen har sen tidigare tagit betalt för externslammet genom
renhållningstaxan. Syftet med installationen av slamkiosk är att kommunen får
bättre kontroll av hur mycket externslam kommunen tar emot för rening till
reningsverket. Slamkiosken är också en förutsättning för att vi ska kunna debitera inkommande slam till VA-kollektivet då kollektivet ska ha betalt för rening
av externt slam.
Föreliggande förslag till taxa har kompletterats med avgiften för tömning av
externslam. Övriga avgifter är oförändrade.
Förslaget speglar en någorlunda verklighet för omhändertagande av externslam.
Hallstahammars kommuns taxa på förbrukningsavgift är 17,48 kr/m3 levererat
vatten från och med 2017-01-01. Av detta beräknas 60 % finansiera omhändertagande av spillvatten 17,48 x 0,6 = 10,5 kr/m3. Externslammet uppskattas till
en koncentration på 4 gånger så stor som belastningen för normalt inkommande
spillvatten, detta blir då 10,5 x 4= 42 kr/m3 enligt gällande taxa.
Nu gällande va-taxa antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2016 §
198.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 26.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 198 och från och
med den 1 maj 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vattenoch avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga, samt
att debiteringen ska ske kvartalsvis.
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KS § 39
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 20182029 - för yttrande Dnr 48/17
Trafikverket erbjuder bl a Hallstahammars kommun tillfälle att i ett samråd
yttra sig över nationell transportplan 2018-2029. Yttrande ska vara Trafikverket
tillhanda senast den 20 mars 2017.
I samband med planeringsarbetet med nationell plan för transportsystemet
2018-2029 görs en miljöbedömning enligt 6 kapitlet 11 § i miljöbalken. Innan
Trafikverket bestämmer omfattning och detaljeringsgrad av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer tas fram utifrån miljöbedömningen hålls ett
avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet ger möjlighet för Trafikverket att
ta till vara på och bemöta synpunkter och idéer från berörda parter, i syfte att
förbättra miljöbedömningsprocessen.
Arbetsutskottet beslutade den 13 mars 2017 § 27 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har den 17 respektive den 13
mars 2017 beslutata uttala att man inte har några synpunkter på rapporten avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunen ska avstå från att yttra sig
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att avstå från att yttra sig över miljöbedömning av nationell transportplan 20182029

__________
Exp till: Trafikverket
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
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KS § 40
Revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll av entreprenadavtal”
Dnr 17/17
Kommunens revisorer har översiktligt granskat tekniska nämndens interna
kontroll av den tekniska verksamheten med fokus på ram- och entreprenadavtal. Efter genomförd granskning är bedömningen att tekniska nämnden delvis
följer gällande lagstiftning avseende upphandling (LOU) och andra kommunala
regler innan ingångna entreprenadavtal tecknas. Revisorerna lämnar utifrån
revisionsrapporten följande rekommendationer:
 ”säkerställa att alla typer av avtal dokumenteras och att gällande rutiner
som finns är kända i verksamheten,
 följa upp efterlevnaden av gällande rutiner,
 vidta åtgärder för att säkerställa att alla avtal finns tillgängliga i
avtalsdatabasen samt att bevakning av avtalslöptider och möjlighet till
uppsägning och omförhandling kommuniceras till berörda tjänstemän i
kommunen,
 tydliggöra och dokumentera tekniska nämndens juridiska ansvar och
roll vid upphandling och tecknande av ram- och entreprenadavtal,
 vidta åtgärder för att i framtiden minska risk- och sårbarhet beträffande
idag bristande backup till nuvarande tjänst som jurist/inköpsansvarig,
 utforma en handlingsplan för att skapa beredskap för och om korruption
och oegentligheter inträffar, samt
 ta fram vägledande riktlinjer och rutiner för att hantera situationer
när/om anställda blir utsatta för otillåten påverkan eller agerar oegentligt.”
Tekniska förvaltningen bemöter i skrivelse den 9 februari 2017 revisorernas
synpunkter. Tekniska nämnden har den 21 februari § 15 beslutat att som sitt
yttrande över revisionsrapporten överlämna förvaltningens skrivelse den 9 februari 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 28.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen avser att anordna utbildning för förtroendevalda och
tjänstemän om hur oegentligheter skall motverkas,
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
__________
Exp till: Revisorerna
Kommunchefen
Justerandes signatur
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KS § 41
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) kvartal 4 år 2016 Dnr 133/16
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift)
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen.
Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 visar att det
fanns åtta gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns
inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts.
Socialnämnden har den 26 januari 2017 § 9 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 29.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 42
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2016
Dnr 132/16
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske
en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 visar på att det
vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts.
Socialnämnden har den 26 januari 2017 § 8 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 30.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 43
Medlemskap i Världshälsoorganisationsens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer samt finansiering härför Dnr 33/17
Socialnämnden föreslår den 26 januari 2017 § 16 att kommunen ska ansöka om
medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Vidare föreslås att kostnaderna för deltagande ska täckas inom socialnämndens budget. För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter,
dock följer en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete utifrån ramverket.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2016 bl a att utifrån ett
internationellt arbete presenterade WHO regelverket för att främja lokalt utvecklingsarbete med syftet att skapa äldrevänliga städer. WHO har bildat ett
internationellt nätverk för städer som sluter upp bakom det äldrevänliga programmet. Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder och sägs därigenom
täcka 113 miljoner medborgare. I Norden finns Norge och Finland representerade, via Oslo respektive Tammerfors. I Sverige är i dagsläget endast Uppsala
och Göteborg med i nätverket.
WHO fokuserar på åtta områden för att stödja utveckling av äldrevänliga
städer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tillgänglighet till byggnader och miljöer,
transporter,
boende,
gemenskap och fritidsverksamhet,
social inkludering (åldersdiskriminering),
medborgerligt deltagande och inflytande,
information och kommunikation, samt
vård, omsorg och service.

Medverkan i WHO:s nätverk möjliggör vidare erfarenhetsutbyte med städer
över hela världen. Hallstahammar kan dela med sig av de många initiativ på
äldreområdet där kommunen varit mycket framgångsrik, till exempel vad gäller
fallprevention antihalkkampanjer/halkfria vägar, uppsökande verksamhet,
äldreombud, avgiftsfri kollektivtrafik, träffpunktsverksamheter, avgiftsfria
äldregym både utomhus och inomhus, Hälsans stig, tillgänglighetsarbetet i allmännyttan, väntjänst och seniormässor. Hallstahammar skulle bli synlig för sitt
arbete inom äldreomsorgen i ett internationellt sammanhang och med medlemskapet även föregångare i Sverige i arbetet kring att åstadkomma äldrevänliga
städer. Medlemskapet innebär en unik chans för Hallstahammar att bli en av de
första kommunerna i landet som placerar Sverige på WHO:s karta över länder
med engagemang för äldrevänliga kommuner/städer.
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Forts KS § 43
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall
till arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och att kostnaderna för deltagande ska rymmas inom socialnämndens budget.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD), Sigge
Synnergård (L) och Anna Gunstad Bäckman (C).
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KS § 44
Riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun Dnr 80/17
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och
förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun tydliggörs
grundläggande regelverk och ansvar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 32.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet
hörande bilaga.
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KS § 45
Riktlinjer för uppvaktning av föreningar i Hallstahammars kommun
Dnr 78/16
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och
förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för uppvaktning av föreningar i Hallstahammars kommun
tydliggörs grundläggande regelverk och ansvar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 33.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för uppvaktningar av föreningar i Hallstahammars kommun, enligt en
till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

28 ()

KS § 46
Riktlinjer för vänortsverksamet i Hallstahammars kommun Dnr 79/17
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och
förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för vänortsverksamhet i Hallstahammars kommun tydliggörs grundläggande regelverk och ansvar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 34.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för vänortsverksamhet i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

29 ()

KS § 47
Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
2017 Dnr 70/17
Konst- och kulturrundan i Kolbäckådalen ansöker i skrivelse den 17 februari
2017 om bidrag om 15 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan under påskhelgen 2017. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är relaterad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog,
annonser, skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 7 mars 2017 att Konstoch kulturrundan i Kolbäcksådalen ska beviljas sökt bidrag.
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostnaden för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 35.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av dels att övriga kommuner lämnar bidrag, dels att
kommunen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, bevilja
Konst- och kulturrundan i Kolbäckådalen bidrag om 15 000 kronor för anordnande av konst- och kulturrunden 2017 och att medel härför ianspråktas av
medel från näringslivsbefrämjande åtgärder.

__________
Exp till: Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
Näringslivsenheten
Controller Nicklas Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

30 ()

KS § 48
Bidrag för anordnande av Drakbåtsfesten 2017 – Lions Club Hallstahammar Dnr 57/17
Lions Club i Hallstahammar avser att arrangera en drakbåtsfest den 20 maj
2017 och ansöker 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 1 mars 2017 bl a att arrangemanget
utöver det önskade stödet från Hallstahammars kommun finansieras av startavgifter och sponsring av företag. Den behållning som uppstår efter att arrangemanget har genomförts ska gå till ungdomsprojekt i Hallstahammar som Lions
Club själva väljer ut.
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostnaden för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag.
Lions Club i Hallstahammar fick 15 000 kronor i bidrag för genomförande av
Drakbåtsfesten 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 36.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring
under arrangemanget, bevilja Lions Club Hallstahammar bidrag om 15 000 kronor för anordnande av Drakbåtsfesten 2017 och att medel härför ianspråktas av
medel från näringslivsbefrämjande åtgärder.

__________
Exp till: Lions Club Hallstahammar
Näringslivsenheten
Controller Nicklas Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

31 ()

KS § 49
Tillstånd för kameraövervakning Skogsstyrelsen Jönköping - för yttrande
Dnr 55/17
Länsstyrelsen i Jönköpings län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att
yttra sig över en ansökan (dnr 211-1421-2017) från Skogsstyrelsen i Jönköping
om användandet av s k drönare (luftburna kameror).
Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt
hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i
en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd
till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas
på en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till kameraövervakning med
drönare ska, precis som när det gäller annan kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen). Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas
om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra
olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera
övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning
beviljas även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset
är helt försumbart. Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även tillsynen av övervakningen, att den som ev.
vistas i området är väl informerad om övervakningen pågår genom exempelvis
skyltar m m.
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex. kartläggning av markförhållanden,
tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte
behöver ske på bekostnad av integritetsintresset.
Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 37.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om
användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan
värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig
information.
__________
Exp till: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

32 ()

KS § 50
Tillstånd för kameraövervakning Bjerking AB - för yttrande Dnr 38/17
Länsstyrelsen Uppsala län bereder Hallstahammars kommun möjlighet att yttra
sig över en ansökan (dnr 623-2017) från Bjerking AB om utvidgning av sitt nuvarande tillstånd till kameraövervakning med drönare (luftburna kameror) i
Uppsala län.
Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt
hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i
en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd
till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas
på en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till kameraövervakning med
drönare ska, precis som när det gäller annan kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen). Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas
om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra
olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera
övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning
beviljas även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset
är helt försumbart. Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om övervakningen pågår genom exempelvis
skyltar m m.
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nuvarande tillstånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av
om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av drönare för t.ex.
kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad av integritetsintresset.
Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 38.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om
användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan
värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig
information.
__________
Exp till: Länsstyrelsen Uppsala län
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

33 ()

KS § 51
Tillstånd för kameraövervakning Svensk Markentreprenad AB - för
yttrande Dnr 75/17
Länsstyrelsen Stockholm bereder Hallstahammars kommun möjlighet att yttra
sig över en ansökan (dnr 2112-47569-2016) från Svensk Markentreprenad AB
om utvidgning av sitt nuvarande tillstånd till kameraövervakning med drönare
(luftburna kameror) i Uppsala län.
Användningen av drönare växer starkt och beräknas vara ett vanligt använt
hjälpmedel i många sammanhang framöver. Högsta förvaltningsdomstolen har i
en dom meddelad den 21 oktober 2016 i mål nr 78-16 slagit fast att kameraförsedda drönare omfattas av kameraövervakningslagen. Det innebär att tillstånd
till kameraövervakning krävs för att en kameraförsedd drönare ska få användas
på en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till kameraövervakning med
drönare ska, precis som när det gäller annan kameraövervakning, ges om intresset av övervakningen väger tyngre än integritetsintresset på platsen (överviktsprincipen). Vid bedömningen av övervakningsintresset ska det ”särskilt beaktas
om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra
olyckor eller andra därmed jämförliga ändamål” (9 § andra stycket kamera
övervakningslagen). Det är inte uteslutet att tillstånd till kameraövervakning
beviljas även för andra, legitima, ändamål (exempelvis om det finns ett samhälleligt intresse av övervakningen) under förutsättningen att integritetsintresset
är helt försumbart. Det är Länsstyrelsen som utfärdar tillstånd till övervakningskameror. De sköter även tillsynen av övervakningen, att den som ev. vistas i området är väl informerad om övervakningen pågår genom exempelvis
skyltar m m. Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan om utvidgning av nuvarande tillstånd till kameraövervakning med drönare. Bedömning bör göras av om att det finns ett stort samhällsintresse i användningen av
drönare för t ex kartläggning av markförhållanden, tomter, beräkningar, skissförslag, illustrationer m m som väger tungt och inte behöver ske på bekostnad
av integritetsintresset.
Möjligheten till kameraövervakning är hårt styrd av lagar och regler vilka Länsstyrelsen har till uppgift att tillse att de följs och därför har god kompetens för.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 39.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot användandet av drönare om
användandet bedöms ha samhällsnytta varvid tillstånd bör ges så länge man kan
värna om integritetsintresset på ett rimligt sätt, exempelvis genom erforderlig
information.
__________
Exp till: Länsstyrelsen Stockholm
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

34 ()

KS § 52
Kallelse till årsmöte med Leader Mälardalen – instruktion till ombudet
Dnr 56/17
Leader Mälardalen har den 24 februari 2017 inkommit med kallelse till årsmöte
den 30 mars 2017 klockan 18.00, Brunnby konferens, Västerås.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma
2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018 utsett Rolf Hahre (S) med
Catarina Pettersson (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse
Hans Petersson (V) som ledamot tillika LAG med Hans Strandlund (M) som
ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2018 (KF § 83/16).
Revisorn tillstyrker i revisionsberättelse den 21 februari 2017 att
föreningsstämman beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 40.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda ombudet att vid föreningsstämma med Leader Mälardalen rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

__________
Exp till: Rolf Hahre (2 ex)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

35 ()

KS § 53
Kallelse till förbundsstämma med Kolbäcksåns Vattenförbund - instruktion till ombudet Dnr 76/17
Kolbäcksåns Vattenförbund har tillsammans med förvaltningsberättelse,
balans- och resultaträkning och förslag till budget översänt kallelse till stämma
tisdagen den 4 april 2017 klockan 10.00, Westerqvarn, Kolbäck.
Kommunfullmäktige har till ombud för Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden
fr o m ordinarie förbundsstämma 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018
utsett Rolf Korsbäck (S) med Bengt Hultin (V) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat nominera dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från ordinarie förbundsstämma 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018, dels Lennart
Ahlström (S) som ledamot i Kolbäcksåns Vattenförbunds styrelse för tiden från
ordinarie förbundsstämma 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018 (KF §
13/17).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse att resultat- och balansräkningen
fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 41.
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 omfattar,
att förbundsavgiften fastställs, samt
att anmoda ombudet att föreslå dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från
ordinarie förbundsstämma 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018 dels
Lennart Ahlström (S) som ledamot i Kolbäcksåns Vattenförbunds styrelse för
tiden från ordinarie förbundsstämma 2017 t o m ordinarie förbundsstämma
2018.

__________
Exp till: Rolf Korsbäck (2 ex)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

36 ()

KS § 54
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande

Dnr 77/17

Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kommunstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. Vidare har en punkt lagts till angående överenskommelse om
medverkan i Hallstahammars Frivilliga resursgrupp.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 mars 2017 § 42.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 14 november 2016 § 18 och med verkan
fr om den 27 mars 2017 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i dess
helhet nya lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i
fattade beslut.

__________
Exp till: Reglementspärmen
Samtliga personer upptagna i förteckningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

37 ()

KS § 55
Kallelse till årsstämma med Mälarenergi Elnät AB – instruktion till ombudet Dnr 88/17
Mälarenergi Elnät AB har den 13 mars 2017 tillsammans med årsredovisning
2016 inkommit med kallelse till årsstämma den 29 mars 2017 klockan 10.30 på
Best Western Hotel Scheele, Köping.
Kommunfullmäktige har till röstombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma
2017 fram till ordinarie årsstämma 2018 utsett Rolf Hahre (S) med Kjell
Ivemyr (S) som ersättare (KF § 9/17). Vidare har fullmäktige för samma period
utsett Agneta Ivemyr (S) som ledamot med Nicklas Widell (S) som ersättare
och Per Hedfors (M) som revisor.
Revisorerna har i skrivelse den 24 februari 2017 meddelat att man granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för 2016. Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lekmannarevisorerna anför i granskningsrapport den 6 mars 2017 bl a att
granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente samt utifrån
bolagsordningen och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 2016 har varit tillräcklig.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret och att arvoden åt styrelsen och revisorerna
2017 fastställs i enlighet med framlagt förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att anmoda röstombudet att vid ordinarie årsstämma med Mälarenergi Elnät AB
rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

38 ()

Forts KS § 55
att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret, samt
att arvoden åt styrelsen och revisorerna 2017 fastställs i enlighet med
framlagt förslag.

__________
Exp till: Rolf Hahre (2 ex)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-20

Sida

39 ()

KS § 56
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-20
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-20
- arbetsutskottets protokoll 2017-03-13
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

