
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.50 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S)   
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S) §§ 14-20  
 Lennart Ahlström (S)   
 Marijo Edlund (S)   
 Tony Frunk (S) §§ 14-16  
 Reijo Tarkka (V)   
 Jenny Landernäs (M)   
 Anna Lundberg (L)  
 Sigge Synnergård   
 Greger Lundell (SD)  
 Örjan Andersson (S) §§ 17-33  
 Annica Lindholm (V) §§ 21-33  
   
 Ersättarna: Peter Ristikartano (MP), Örjan Andersson (S) § 14-16, Annica 

Lindholm (V), § 14-21, Peter Ristikartano (MP), samt Carina Iwemyr, sekrete-
rare, kommunchef Carin Becker-Åström, XXX, kommunstyrelsens ordförande 
och beredskapssamordnare XXX, Sala kommun § 14, övriga deltagare se § 15 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jenny Landernäs (M) och Reijo Tarkka (V) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2016 klockan 15.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 14 - 33 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Jenny Landernäs (M)      Reijo Tarkka (V) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 14-33 
  
Sammanträdesdatum 2016-02-08 
  
Anslaget uppsättes 2016-02-12 Anslaget nedtages 2016-03-07 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 14 
 
Krisledningsnämndsutbildning     
 

Sammanträdet inleds med utbildning i krisledning. Syftet med utbildningen 
är följande  

 
• Kunskap om krishanteringssystemet 
• Kunskap om krislagstiftning och Hallstahammars kommuns krisorga-

nisation 
• Tydligöra krisledningsnämndens ansvar, roll och mandat 
• Öka krishanteringsförmågan 

 
Därefter informerar XXX, kommunstyrelsens ordförande och bered-
skapssamordnare XXX från Sala kommun hur de jobbade under den stora 
skogsbranden 2014. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-02-08 3 () 
 

  
 
 
KS § 15 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under para-
graferna: 
 
§ 18 - skolchef Lena Millberg, områdeschef Sirkka Nilsson, bitr rektor Christer 
Andersson, 1:e lärare Stefan Lindberg, 1:e lärare Richard Andersson, SYV 
Lena Jonsson, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
§ 19 – alkoholhandläggare Åsa Nilsson 
§ 22, 23, 31 – bitr kommuchef/ekonomichef Kenth Erngren 
§ 23, 26, 30 – kommunchef Carina Becker-Åström 
§ 24, 27 – teknisk chef Kjell Jacobsson 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 16 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 19/16 
 
Kommunchefen informerar om 
 

• tidplanen för mål- och budgetarbetet 
• att återvinningscentralen vid kommunparkeringen är på gång att flyttas 

till parkeringen vid Trollebo.   
 
 
 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 13.15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 5 () 
 

  
 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
KS § 17 
 
Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 
 
Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 
möte. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 6 () 
 

  
 
 
KS § 18 
 
Redovisning av betygsutfall hösten 2015   Dnr 65/15 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redo-
visas 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 gymnasierefor-
men redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen  
 
Höstterminen 2011 var 71 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan 
70 % och Tunboskolan 74 %). I årskurs 8 var 53 % godkända i alla ämnen 
(Lindboskolan 54 % och Tunboskolan 52 %). 
 
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 %, (Lind-
boskolan 59 % och Tunboskolan 91 %), svenska 83 % (Lindboskolan 79 % och 
Tunboskolan 93 %). I svenska som andra språk var 24 % godkända på Lindbo-
skolan.  
 
Av redovisning framgår även resultat för gymnasieskolor 2015. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 13. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2016-02-08 7 () 
 

 
 
 
Forts KS § 18 
 
Anna Lundberg (L) yrkar att kommunstyrelsen ska hemställa hos barn- och ut-
bildningsnämnden att upprätta en tidssatt åtgärdsplan om hur kunskapsresulta-
ten ska förbättras och insatser systematiskt följas upp samt att insatser görs för 
att stärka ledarskapet hos våra ledare inom skolan. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Anna Lundbergs (L) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Jenny Landernäs (M), Sigge 
Synnergård (L), bilaga 1 § 18/2016. 
 
Greger Lundell (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
_______ 
Exp til: Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 19 
 
Avgiftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt till-
syn enligt tobakslagen   Dnr 24/16 
 
Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 § 
183. 
 
Socialnämnden föreslår den 28 januari 2016 § 4 att fullmäktige skall fastställa 
ny avgiftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn 
enligt tobakslagen.  
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 8 januari 2016 bland annat att den rör-
liga delen av tillsynsavgifter i kommunen har legat på samma procentsats i flera 
år. Därför föreslås en korrigering av detta så att avgiftsberäkningen blir mer lik-
värdig övriga kommuner i länet.  
 
Ett förslag till ny avgiftstaxa har nu tagits fram, där procentsatserna av prisbas-
beloppet ändrats gällande rörlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och baseras på föregående års inrapporterade försäljning av alko-
hol. Vidare föreslås ett tillägg i taxan avseende en påminnelseavgift vid utebli-
ven restaurangrapport med 2,5 % av prisbasbeloppet samt en ansökningsavgift 
för serveringstillstånd vilket är till för den som har stadigvarande serveringstill-
stånd och som vill ansöka om tillfällig ändring, exempelvis utökad serverings-
tid en helgdag. Denna avgift föreslås vara 2,5 % av prisbasbeloppet eftersom 
det inte krävs samma handläggningstid. Uppräkning av avgifterna har, utifrån 
den av kommunfullmäktige fastställda taxan, gjorts årligen och föreslås även 
fortsättningsvis årligen justeras i förhållande till förändring av gällande pris-
basbelopp, avrundat upp till jämna 25-tal kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 14. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att taxan ska ändras på så sätt att följande text ut-
går ur taxan ”Avgifterna skall justeras årligen i förhållande till förändring av 
gällande prisbasbelopp. Avrundat upp till 25-tal kronor.” I övrigt yrkar Petters-
son bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 31 oktober 2011 § 183 fastställa ny av-
giftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn 
enligt tobakslagen enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 20 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och famil-
jeomsorg av ej verkställda gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen (SoL) kvartal 4 år 2015     Dnr 129/15 
 
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, SoL. 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 om-
sorg, IVO, och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2015 visar att det 
fanns tre gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns 
inom äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappom-
sorgen fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 
 
Socialnämnden har den 28 januari 2016 § 7 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2015 till bl a kommunfullmäk-
tige. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 15. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 21 
 
Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4 år 2015   Dnr 130/15 
 
Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts 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 kom-
munens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  
 
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2015 visar på att det 
vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts. 
 
Socialnämnden har den 28 januari 2016 § 6 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut kvartal 4 2015 till bl a kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 16. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 22 
 
Preliminär bokslutsrapport     Dnr 33/16 
 
En preliminär bokslutsrapport har sammanställts utifrån läget den 28 januari 
2015. Av rapporten framgår bl a att 2015 års bokslut innehåller stora engångs-
visa intäkter och engångsvisa kostnader. Läggs alla intäkter ihop och ställs mot 
alla kostnader uppvisas ett resultat på kommuntotalen som aldrig tidigare hänt. 
Totalt uppvisas ett positivt resultat för år 2015 om 51,6 miljoner kronor. De en-
gångsvisa intäkterna uppgår till 50,1 Mkr och de engångsvisa kostnaderna till 
10,5 Mkr. Avräknas dessa engångsposter så redovisas ett positivt resultat om 
10,5 miljoner kronor, ett mycket gott resultat utifrån förutsättningarna för år 
2015. Verksamheten 2015 har påverkats av den globala oron som bland annat 
inneburit att många sökt sin tillflykt till Sverige. Flyktingströmmarna har starkt 
påverkat såväl Hallstahammars kommun som övriga kommuner och landsting. 
För att delvis kompensera sektorn för den stora belastning har regeringen betalt 
ut ett riktat statsbidrag som får användas under 2015 och 2016. Utifrån god 
redovisningssed har 12/13 av statsbidrag eller motsvarande knappt 10 Mkr 
skuldbokats över till år 2016. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 23 
 
Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 § 36 avseende 
överföring av kollektivtrafikfrågor till kollektivtrafikmyndigheten - upp-
drag till kommunstyrelsen att upphandla och samordna all inomkommu-
nal trafik    Dnr 26/16 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 28 januari 2016 bl a att Hallstahammars 
kommun står inför en upphandling av såväl den allmänna som den särskilda 
kollektivtrafiken med start hösten 2016. Enligt ett avtal om kollektivtrafik som 
är tecknat att gälla fr o m 1 januari 2012, framgår att Kollektivtrafikmyndig-
heten (KTM) tillhandahåller förutom stomnätstrafik även inomkommunal 
stadstrafik lokal landsbygdstrafik, kompletteringstrafik. Den särskilda trafiken 
kan kommunen välja att upphandla själva alternativt beställa även den från 
KTM. Det är dock kommunen som beställer och betalar all inomkommunal 
kollektivtrafik. 
 
Nuvarande trafikupplägg bygger på långtgående samordning av trafiken i ett 
sammanhållet koncept där de olika trafikslagen integreras i ett för resenärerna 
och kommunen som betalare uppskattat och effektivt koncept.  
 
Från och med 1 januari 2015 är KTM och f d samtrafik i samma organisation. 
Det bedömdes finnas nya möjligheter för en utökad samordning mellan olika 
trafikslag. Ambitionen är att även fortsättningsvis samordna olika trafikslag 
samt så långt möjligt linjelägga och tidtabellägga så mycket av trafiken som det 
går. Idag finns en gemensam trafikbudget för hela kommunen som bygger på 
den trafikvolym som för närvarande bedrivs (årsskiftet 2014/2015). 
 
Under planeringen inför en ny upphandling hösten 2016, framkommer att det 
kunde finnas fördelar om hela upphandlingen hanteras i ett koncept som det 
kommunen för närvarande har. För att underlätta övergången föreslogs vidare 
att kommunen redan under våren 2015 överlåter samordningsansvaret för 
kollektivtrafikfrågorna till KTM. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 § 36 att överlämna ansvaret 
för hela skolskjutsplaneringen till kollektivtrafikmyndigheten fr o m januari 
2016 med trafikstart augusti 2016, att kommunen överlämnar ansvaret för pla-
nering av särskoleskjutsar och omsorgsresor till kollektivtrafikmyndigheten  
fr o m januari 2016 med trafikstart augusti 2016, att kommunen låter kollektiv-
trafikmyndigheten ta över samordningsansvaret för kollektivtrafikfrågorna från 
våren 2015, att tillse att en eller flera personer utses som fattar myndighetsbe-
slut utifrån gällande lagstiftning, att kommunstyrelsens arbetsutskott i samver-
kan med kollektivtrafikmyndigheten föreslår beslut om ekonomisk ram för tra-
fiken och föreslår beslut om strategiskt viktiga frågor för den framtida sam-
hällsbetalda trafiken, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att 
teckna avtal med kollektivtrafikmyndigheten om spelregler för samverkan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 23 
 
I överläggningar med KTM inför tecknande av ovanstående avtal framkommer 
att myndigheten har svårt att erbjuda samma eller liknande trafikupplägg som 
Hallstahammar har idag och som bygger på samordning av trafiken i ett sam-
manhållet koncept där de olika trafikslagen integreras. KTM och Hallstaham-
mars kommun är därför överens om att Hallstahammar forsätter att upphandla 
och samordna all den inomkommunala kollektivrafiken. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 19, 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att upphäva sitt beslut den 30 mars 2015 § 36, Kollektivtrafikfrågor - inrikt-
ningsbeslut inför hösten 2016 - samt överföring av samordningsansvaret från 
våren 2015 till kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att även i fortsättningen upphandla och sam-
ordna all inomkommunal kollektivtrafik d v s Brukslinjen, servicelinjen flex-
linjen, skolskjutsar, särskilda skolskjutsar, omsorgsresor samt resor till daglig 
verksamhet m m. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 24 
 
Reglemente för tekniska nämnden från och med 1 mars 2016     Dnr 25/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 § 123 att anta nytt reg-
lemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2011. 
 
Tekniska nämnden föreslår den 27 januari 2016 § 11 att fullmäktige ska anta nytt 
reglemente för nämnden fr o m den 1 mars 2016. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 december 2015 b l a att från 
och med första januari 2015 ändrades delar av plan- och bygglagen. Bl a ändra-
des de förfaranden som kan användas när en kommun tar fram nya detaljplaner. 
Före 2015 kunde detaljplaner handläggas enligt enkelt planförfarande eller 
normalt planförfarande. För Hallstahammars kommun hade kommunstyrelsen 
ansvar för detaljplaner som handlades med normalt planförfarande och tekniska 
nämnden hade ansvar för planer som handlades med enkelt planförfarande. 
Från om med 2015 ändrades planförfarandena till standard, samordnat, begrän-
sat och utökat förfarande för att förenkla planprocessen i fler fall än vad som 
tidigare omfattats av enkelt planförfarande. Kortfattat har det gamla enkelt 
planförfarande blivit standard och normalt planförfarande har blivit utökat. 
 
För att underlätta hanteringen och beslutsprocessen för detaljplaner föreslås att 
tekniska nämndens reglemente ändras så att alla planärenden går till kommun-
styrelsen. I förslaget till nytt reglemente har följande tagits bort ur reglementet: 
 
Under § 2 i reglementet står det bland annat att tekniska nämnden har fullmäk-
tiges uppdrag att besluta i följande grupper av fastighetsärenden:  
2. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan i ärenden vari bestämmel-
serna om enkelt planförfarande kan användas. 
3. Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelse i ärende vari 
bestämmelserna om enkelt planförfarande kan användas. 
4. Antagande, ändring eller upphävande av fastighetsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 21. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) avslagsyrkande. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 24 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 123 och med verkan  
fr o m den 1 mars 2016 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till 
ärendet tillhörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Jenny Landernäs (M), Sigge 
Synnergård (L) och Greger Lundell (SD). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 16 () 
 

  
 
 
KS § 25 
 
Reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 mars 2016            
Dnr 23/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 § 124 att anta nytt reg-
lemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2011. 
 
Från och med första januari 2015 ändrades delar av plan- och bygglagen. Bl a 
ändrades de förfaranden som kan användas när en kommun tar fram nya detalj-
planer. Före 2015 kunde detaljplaner handläggas enligt enkelt planförfarande 
eller normalt planförfarande. För Hallstahammars kommun hade kommunstyrel-
sen ansvar för detaljplaner som handlades med normalt planförfarande och tek-
niska nämnden hade ansvar för planer som handlades med enkelt planförfarande. 
Från om med 2015 ändrades planförfarandena till standard, samordnat, begränsat 
och utökat förfarande för att förenkla planprocessen i fler fall än vad som tidigare 
omfattats av enkelt planförfarande. Kortfattat har det gamla enkelt planförfa-
rande blivit standard och normalt planförfarande har blivit utökat.  
 
För att underlätta hanteringen och beslutsprocessen för detaljplaner föreslås att 
reglemente ändras så att alla planärenden går till kommunstyrelsen.  
 
Under § 1 föreslås 5:e punkten få följande nya lydelse ”upprättande, ändrande 
och upphävande av områdesbestämmelser, planprogram, översiktsplaner, för-
djupade översiktsplaner och detaljplaner i enlighet med plan- och bygglagen” 
 
Det finns inte heller reglerat vilken nämnd som får besluta om namnsättning av 
gator. Under § 6 föreslås en ny punkt ”namnsättning av gator”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 22. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 124 och med verkan  
fr o m den 1 mars 2016 anta nytt reglemente för kommunstyrelsen enligt en till 
ärendet tillhörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Jenny Landernäs (M), Sigge 
Synnergård (L) och Greger Lundell (SD). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 17 () 
 

  
 
 
KS § 26 
 
Internkontrollplan för kommunstyrelen 2016    ´Dnr 22/16 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kommunstyrelsen för 2016. 
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på san-
nolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående 
kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med 
under 2016 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollom-
råden som ska granskas.  
 
Punkter att granska 2016: 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser  
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Rutiner för brandskydd 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet e-post  

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 23. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2016 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomichefen 
 Kommunjuristen 
 Kundcenterchef 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 18 () 
 

  
 
 
KS § 27 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) 
angående cykelväg - Prioriterad cykelväg genom tre kommuner  
Dnr 295/15 
 
Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 1 
december 2015 ”Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige besluta: att 
genomföra en cykelstrategi i Hallstahammar som prioriterar en cykelväg som 
förenar de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar (via Kolbäck) och Köping 
(via Munktorp), att genomföra ett aktivt samarbete med de tre kommunerna för 
att gemensamt arbeta fram en strategi för denna prioriterade cykelväg som 
följer den s.k gamla Köpingsvägen. 
 
Ska du ta dig med cykel mellan någon av orterna Västerås, Kolbäck och 
Köping till fots eller cykel finns det inga säkra alternativ du riskerar både ditt 
och bilisternas liv. Om man som bilist och åker på den s.k. gamla Köpings-
vägen ser man dagligen cyklister och fotgängare som motionerar och pendlar 
Västerås-Kolbäck-Köping. Hela sträckan saknar vägren, samtidigt som det 
finns många som ska med bussen som även den har sin på och avstigning på 
samma väg. Det som är mer skrämmande är att skolbussarna har även sina 
stopp vid denna väg där barnen står helt oskyddade från biltrafik vid vägkanten 
och väntar på bussen. Dessutom finns flertalet idrottsplatser och dansbanor i 
anslutning till denna väg som gör att tillgängligheten och säkerheten skulle öka 
till dessa platser på ett miljövänligt vis med en cykelväg. 
 
Den här sträckan är tyvärr inte fri från olyckor med bilister, sträckan har många 
skarpa kurvor och trafikeras av tung trafik. Dödsolyckor har skett mellan 
Munktorp och Köping, här har man eftersökt en cykelväg men inget har ännu 
inte hänt. Trots det trafikeras vägen med människor, cyklister och deras djur 
och inget skiljer dem åt. Här vill jag knyta ihop de tre kommunerna Västerås - 
Kolbäck (Hallstahammars kommun) – Munktorp - Köping med en cykelväg för 
cyklister och fotgängare och direkt separera dem från bilister och tung trafik. 
Förebilden är cykelvägen från Västerås till Dingtuna som har en hög cykel- och 
fotgängsbelastning och används som ett alternativ pendling mellan orterna. Den 
vägen är bredvid bilvägen men med en separat säker cykelväg. 
 
Om cykelvägen uppkommer skulle detta medföra en säkrare trafikväg för alla 
olika vägtrafikanter och undvika allvarliga trafikolyckor. Vi är även helt över-
tygade om att fler kommer välja ett miljövänligare och hälsosammare alternativ 
att ta sig till jobbet både till fots, cykel och med buss om denna cykelväg upp-
kom. Det är anledningen som vi ser behovet på en cykelväg från Dingtuna till 
Kolbäck och vidare till Köping. Detta gör då att kommunen eller de tre kom-
munerna i samråd måste arbeta aktivt och lägga in anmälningar om denna 
cykelväg till statliga väg- och trafikmyndigheterna samt föra en dialog med 
Länsstyrelsen gällande detta ärende. Från dessa myndigheter krävs då en  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 19 () 
 

 
 
 
Forts KS § 27 
 
genomtänkt cykelvägsstrategi i kommuner hur man prioriterar sina cykelvägar i 
sin kommun, rent budgetmässigt men också rent strategiskt. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2016 bland annat att för 
att det ska vara möjligt att ta fram en sådan strategi så måste alla tre kommu-
nerna vara överens om att strategin ska tas fram. Byggande längs statliga vägar 
som föreslås i motionen innebär också att byggande ska ske på mark som Tra-
fikverket idag har vägrätt på (gamla Köpingsvägen) vilket innebär att Trafik-
verket i så fall måste vara huvudman för ett sådant projekt. 
 
Länsstyrelsen har i dialog med Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndig-
heten samt länets kommuner tagit fram en cykelstrategi för länet. Arbetet har 
fokuserat kring följande områden Samhällsplanering, Samverkan, Förbättra 
bytespunkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät, hålla hög standard på drift 
och underhåll samt arbete med överflyttning från bil till cykel. Hallstahammar 
kommun har svarat på en remiss gällande strategin och särskilt betonat att: 
 
- Angelägna cykelprojekt behöver lyftas fram och prioriteras i förhållande 

till andra infrastrukturprojekt. 

- Strategin bör utformas så att man knyter ihop kommunernas tätorter med 
varandra. 

-/-/- Hallstahammars kommun kan inte själv ta fram en strategi som berör andra 
kommuner utan detta måste ske i samarbete med ansvariga myndigheter och 
berörda kommuner. I anslutning till att det planeras för ny väginfrastruktur i 
länet så har vi framhållit vikten av att det går att cykla på ett tryggt och säkert 
sätt längs länets vägar och att detta bör tas med när man planerar nya vägar 
eller förser befintliga vägar med vajerräcken. Detta gjordes senast när Trafik-
verket tog fram en arbetsplan för ny väg 252 mellan Hallstahammar och Sura-
hammar. Kommunen föreslog att det skulle byggas en cykelväg parallellt med 
vägen men Trafikverket ansåg inte att det fanns utrymme i deras budget för ett 
sådant projekt. Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra 
cykelvägsnätet i kommunen. En cykelplan finns framtagen och i den finns en 
prioritering för nya cykelvägar. Vi har även föreslagit åtgärder för förbättringar 
i det befintliga cykelvägsnätet. -/-/-. Sammanfattningsvis så är det i nuläget 
mest angeläget att slutföra de projekt som påbörjats i kommunen och öka tra-
fiksäkerheten för cyklister längs väg 252 (delen Kolbäck- Strömsholm) och 
längs v 619 (delen Eriksberg – Kolbäck) samt i enlighet med cykelplanen för-
bättra cykelvägnätet inom kommunen. Tekniska förvaltningen bevakar frågan i 
samband med kommande träffar med Västerås och Köpings kommun samt Tra-
fikverket om att ta fram en strategi för att bygga en ny cykelväg längs den 
gamla Köpingsvägen. Detta projekt skall dock ha en lägre prioritet än övriga 
planerade cykelprojekt i kommunen.” 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 20 () 
 

 
 
 
Forts KS § 27 
 
Tekniska nämnden har den 27 januari 2016 § 12 beslutat att uttala att motionen 
ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skri-
velse den 14 januari 2016. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 25. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
teknisk nämnden den 27 januari 2016 § 12. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 21 () 
 

  
 
 
KS § 28 
 
Havs- och vattenmyndighetens förslag till inriktning för havsplaneringen 
med avgränsning av miljöbedömning – för yttrande   Dnr 224/15 
 
Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in bland annat Hallstahammars kom-
mun till samråd om förslag till havsplaneringens inriktning och avgränsning av 
miljöbedömning. Yttrande ska vara Havs- och vattenmyndigheten tillhanda 
senast den 1 mars 2016. 
 
I missivet ställer myndigheten tre frågor:  

1. Hur ser ni på föreslagna planeringsmål och strategier som vägledning för 
planeringsarbetet? 

2. Vilka ytterligare väsentliga frågor finns att hantera inom havsplaneområ-
dena (Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet)? 

3. Hur ser ni på föreslagen innehållsmässig avgränsning som en lämplig ut-
gångspunkt för bedömning av havsplanernas betydande miljöpåverkan? 

 
Bygg- och miljöförvaltningen gör i tjänstutlåtande följande bedömning: ”Plane-
ringens huvudinriktning är att havens resurser ska kunna användas samtidigt 
som ekosystem bevaras och restaureras. Östersjön, det havsområde Hallsta-
hammar tillhör, är i flera avseenden unikt och samtidigt utsatt för ett hårt tryck i 
nyttjande och belastning. Inlandskommuner, som Hallstahammar med indirekt 
avrinning till Östersjön, bidrar till påverkan i flera avseenden.  
Svar på de tre frågorna: 
 

1. De övergripande målen anger inriktningar för större intressen. Avväg-
ningarna i de fall konflikter uppstår hänskjuts till senare avgöranden då 
målen anger inriktning. Målen bedöms dock vara väl avvägda med i 
vissa fall en underliggande god ambition, (t.ex. tio procent marint skyd-
dade områden till år 2020). 

2. Förvaltningen ser inga ytterligare frågor som bör läggas till. 
3. Havs och Vattenmyndigheten pekar på något väsentligt då avgräns-

ningen nationellt ska tillämpas så att inte väsentliga frågor skjuts vidare 
till tillståndsprövningar på projektnivå och endast behandlas på en 
detaljerad nivå där de strukturer som orsakar miljöproblemen inte kan 
ändras. Detta är ett viktigt ställningstagande så att väsentliga frågor 
fångas upp så att man övergripande jobbar proaktivt så långt möjligt och 
balanserar olika särintressen i tid. Inget att tillägga i övrigt vad gäller 
avgränsning.” 

 
Bygg- och miljönämnden har den 28 januari 2016 § 3 beslutat att uttala att man 
överlag tillstyrker Havs- och vattenmyndighetens förslag och att i övrigt över-
lämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 22 () 
 

 
 
 
Forts KS § 28 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 26. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
kommunstyrelsen även ska uttala att Hallstahammars kommun känner en viss 
tveksamhet kring framtida planeringsmål gällande framtida utvinning av mine-
raler i vatten, där det tydligare borde framgå att om utvinning ska ske måste det 
ske på ett säkert sätt. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att uttala att Hallstahammars kommun känner en viss tveksamhet kring fram-
tida planeringsmål gällande framtida utvinning av mineraler i vatten, där det 
tydligare borde framgå att om utvinning ska ske måste det ske på ett säkert sätt 
och i övrigt överlämna bygg- och miljönämndens beslut den 28 januari 2016 § 
3 som sitt yttrande. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten, Box  11 930, 404 39 Göteborg 
 Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2016-02-08 23 () 
 

  
 
 
KS § 29 
 
Bergslagspendelns intressegrupp – avsiktsförklaring     Dnr 21/16 
 
Bergslagspendelns intressegrupp har inkommit med en avsiktsförklaring 
gällande arbetet med att förbättra kommunikationer längs Bergslagspendeln. 
Sträckan Ludvika C-Västerås C och vidare mot Stockholm C. 
 
Målet är att Bergslagspendeln ska vara en bana som fungerar för både person-
trafik och godstransporter. Bergslagspendeln ska vara en bana som bidrar till att 
knyta samman länen till en fungerande, samordnad arbetsmarknadsregion. 
 
Bergslagspendelns intressegrupp ska arbeta för att göra gemensamma priorite-
ringar gällande infrastruktur och trafiken längs banan.  
 
Medlemmar/intressenter i startläge är Ludvika kommun, Smedjebackens kom-
mun, Fagersta kommun, Surahammars kommun, Hallstahammars kommun, 
Västerås stad, Region Dalarna, Länsstyrelsen Västmanland, Västmanlands läns 
landsting och Tåg i Bergslagen. 
 
Samarkand2015 AB samordnar och administrerar arbetet inom Bergslagspen-
delns intressegrupp där beslut tas om ekonomiska frågor. 
 
Respektive intressent betalar en årlig avgift fr o m 2017 på 15 000 kronor.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 1 februari 2016 § 27 att överlämnas ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar dels att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen, dels att kommunen ska betala årlig medlemsavift på 15 000 
kronor fr o m 2017 och att kostnaden ryms inom kommunstyrelsens budgetram. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ställa sig bakom Bergslagspendelns intressegrupps avsiktsförklaring, samt  
 
att den årliga medlemsavgiften om 15 000 kronor fr o m 2017 ryms inom 
kommunstyrelsens budget. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Bergslagspendlens intressegrupp, Fredsgatan 27, 771 32 Ludvika.  
 Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Fagersta kommun, Surahammars 
 kommun, Hallstahammars kommun, Västerås stad, Region Dalarna, Länsstyrelsen 
 Västmanland, Västmanlands läns landsting och Tåg i Bergslagen 
 Redovisningscontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 30 
 
Regional överenskommelse om samarbete kring nyanländas etablering och 
mottagande av ensamkommande barn i Västmanlands län 2016-2020    
Dnr 20/16 
 
Länsstyrelsen har upprättat förslag till Regional Överenskommelse om samar-
bete kring nyanländs etablering och mottagande av ensamkommande barn i 
Västmanland län 2016-2020. Länets kommuner rekommenderas att under-
teckna överenskommelsen där undertecknande parter är Länsstyrelsen i Väst-
manlands län, Västmanlands Kommuner och Landsting, kommunerna, arbets-
förmedlingen, Landstinget i Västmanlands län, Migrationsverket och försäk-
ringskassan. Syftet med överenskommelsen är att stärka och tydliggöra samar-
betet mellan berörda myndigheter gällande nyanländas etablering och mot-
tagande av ensamkommande barn. Ett samordnat och strategiskt samarbete 
krävs för att säkerställa kapacitet att ta emot nyanlända och för att nå effektivi-
tet i etableringen. 
 
Den Regionala överenskommelsen utgår från följande nationella mål för 
integrationspolitiken. 

• Mål för integrationspolitiken 
• Fokus i integrationspolitiken  
• Hållbart mottagande i hela landet 

 
På regional nivå utgår den Regionala Överenskommelsen (RÖK) från Väst-
manlands Regionala Utvecklingsprogram, (RUP), Mångfaldsdriven Tillväxt 
2014 – 2020. I Regionala Utvecklingsprogrammet är integrationsuppdraget 
sammankopplat med länets tillväxt och kompetensförsörjningsarbete. Det över-
gripande är att Västmanlands län har tillgång till rätt kompetens.  
 
Mål i Regionala Utvecklingsprogrammet: 

• Fler utrikesfödda, inte minst kvinnor, måste få bättre förutsättningar för 
att försörja sig på eget arbete eller företagande 

• Såväl privata som offentliga arbetsgivare i hela länet måste skapa förut-
sättningar för en bredare rekrytering för att utrikesfödda ska kunna ta 
sig in på arbetsmarknaden. Att rusta och matcha kvinnor och män för 
arbetsmarknaden kräver insatser 

Indikatorer i Regionala Utvecklingsprogrammet: 
• Ökad andel nyanlända flyktingar som har arbete inom två år 
• Minskad andel företag/organisationer som anger svårigheter att hitta rätt 

arbetskraft vid rekryteringar  
• Ökad andel företagsetableringar i länet 

 
Arbetsutskottet beslutade den 1 februari 2016 § 28 att överlämnas ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 25 () 
 

 
 
 
Forts KS § 30 
 
Västmanlands kommuner och landsting har den 29 januari 2016 § 7 beslutat att 
rekommendera kommuner och landsting att godkänna överenskommelsen. 
 
Socialnämndens ordföranden har den 8 februari 2016 beslutat att rekommen-
dera kommunstyrelsen att teckna Regional Överenskommelse om samarbete 
kring nyanländs etablering och mottagande av ensamkommande barn i Väst-
manland län 2016-2020. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att Regional Överenskommelse om samarbete 
kring nyanländs etablering och mottagande av ensamkommande barn i Väst-
manland län 2016-2020 ska godkännas. 
 
Kommunstyrelsen besluar i enlighet med Catarina Petterssons (S)  
 
att godkänna Regional Överenskommelse om samarbete kring nyanländs 
etablering och mottagande av ensamkommande barn i Västmanland län 2016-
2020. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås 
 Socialnämnden 
 Kommunchefen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 31 
 
Kampanj - bredbandsutbyggnad i Hallstahammars och Kolbäcks tätort, 
anslag härför    Dnr 29/16 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 31 januari 2016 att en 
kampanj startas i Hallstahammars tätort, liknande den som f n pågår i Kolbäck, 
att ett kampanjpris om 20 000 kronor per anslutning erbjuds, att ett investe-
ringsanslag om 12 miljoner kronor avsätts extra för denna satsning (utöver 4 
Mkr/år) som ligger i nuvarande investeringsplan och att investeringsanslaget får 
finansieras med upplåning. 
 
Vidare anförs att kommunen äger idag sitt fibernät, Hallstahammar stadsnät. 
Det är av centralt intresse då behovet av en stabil och säker infrastruktur be-
hövs. Många nya tjänster utvecklas och kommer att utvecklas inom den kom-
munala verksamheten, som t ex e-hemtjänst m m. För att möta upp den ökande 
efterfrågan bör kommunen göra en stor kraftfull satsning på utbyggnaden av 
fibernätet. Hallstahammar kommun har sedan 2007 satsat på att bygga ut ett 
fiberbaserat nät. Till en början var avsikten att få ett stabilt kommunikationsnät 
för alla kommunala anslutningar. Detta för att behovet av digital kommunika-
tion ständigt ökar. I samband med detta så valde även det kommunala bostads-
bolaget Hallstahem att ansluta samtliga sina lägenheter till fibernätet. Detta 
fibernät kom sedan att bli grunden till Hallstahammars stadsnät.   
 
Regeringen har i sin Digitala Agenda satt som mål att minst 90 % av alla hus-
håll skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå detta mål har man 
tillskjutit medel från bl a EU via jordbruksverket och länsstyrelsen under förra 
och nuvarande programperiod. Hallstahammar har under förra programperio-
den erhållet bidragsmedel för att kunna bygga ut flera områden på landsbygden. 
 
Kommunen har fram tills nu investerat drygt 30 miljoner kronor på stadsnätet. 
Antalet anslutna privathushåll uppgår nu till ca 3 025 st, fördelat på Hallsta-
hem, ca 2 440 st, bostadsrättsföreningar/samfälligheter 180 st, enskilda villor ca 
350 st, övriga hyresfastigheter ca 55 st samt ca 60-talet företag. 
 
Under 2015 märktes en tydlig förändring av marknaden avseende bredbandsut-
byggnad. Flera privata aktörer, som inte varit aktiva de senaste 5-6 åren i kom-
munen, har plötsligt skickat ut erbjudanden om att bygga fiberbaserade nät.  
 
Stadsnätet är en infrastruktur som idag och i framtiden är lika viktig som kom-
munens övriga infrastruktur. Kommunens fibernät har inte som primärt mål att 
vara vinstdrivande, utan är i första hand en delmängd av många andra sats-
ningar för att göra kommunen attraktiv, skapa positiva förutsättningar för 
kommunens företag och innevånare att leva och verka i kommunen, och ta an-
svar för att vi blir mer och mer beroende av bra kommunikation och därigenom 
tar ett samhällsansvar för hela kommunen.  
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Forts KS § 31 
 
För att kunna återta initiativkraften i utbyggnaden av stadsnätet och samtidigt 
dra nytta av konkurrensens fördelar att snabba på utvecklingen föreslås att man 
återtar initiativet genom att inom ett till två säsonger göra en stor kraftfull sats-
ning på utbyggnaden inom tätorterna Hallstahammar och Kolbäck. Detta mot-
svarar en satsning på att erbjuda ca 900 – 1 000 villor anslutning. Beräknad 
kostnad på mellan 22 – 25 miljoner kronor. Genom denna åtgärd så kan man 
uppnå följande: Man återtar initiativet och tar ansvar för utbyggnaden av stads-
nätet i hela kommunen; man får möjlighet att bygga på ett rationellt och effek-
tivt sätt, vilket minskar kostnaden per ansluten fastighet; utbyggnaden motsva-
rar kundernas efterfrågan; man skapar förutsättningar för att på ett kostnads-
effektivt sätt erbjuda andra kommunala förvaltningar att utnyttja fibertekniken i 
sina tjänster och erbjudanden till medborgarna och man skapar möjlighet att 
uppnå Regeringens Digitala Agenda som satt målet att minst 90 % av alla hus-
håll skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. 
 
Kampanjen i Kolbäcks och Hallstahammars tätort har sänts ut till mer än 1 500 
”hushåll” och nästan 50 procent har svarat att dom är intresserade av en anslut-
ning till Hallstahammars stadsnät. Att fibersätta landsbygden har tidigare be-
räknats till 80 Mkr i investeringsutgift. För att klara detta utan att andra viktiga 
investeringar behöver prioriteras ner behövs ett statligt investeringsbidrag om 
minst halva investeringsutgiften. 
 
Nuvarande anslutningsavgif är 25 000 kronor. Kampanjpriset föreslås bli 
20 000 kronor per ansluten villa och att efter kampanjtidens utgång gäller 
25 000 kronor i efteranslutningspris. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2016 § 17. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att 
kommunstyrelsen ska bemyndigas att fortsättningsvis fatta beslut om 
anslutningsavgiften. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och Catarina 
Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande och 
avslag på Jenny Landernäs (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att en kampanj av anslutning till Hallstahammars stadsnät startas i Hallstaham-
mars tätort, liknande den som f n pågår i Kolbäck, 
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Forts KS § 31 
 
att ett kampanjpris om 20 000 kronor per anslutning erbjuds,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att fortsättningsvis fatta beslut om anslut-
ningsavgiften, 
 
att ett investeringsanslag om 12 miljoner kronor avsätts extra för denna satsning 
(utöver 4 Mkr/år) som ligger i nuvarande investeringsplan, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att finansiera investeringsanslaget genom upp-
låning. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L) och Jenny Landernäs (M), 
bilaga 1 § 31/2016. 
 
Greger Lundell (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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KS § 32 
 
Gång- och cykelväg, Strömsholm-Kolbäck via Natura 2000-området 
Strömsholm - för samråd    Dnr41/16 
 
Samrådsunderlag som berör Natura 2000-området för den planerade gång- och 
cykelvägen mellan Strömsholm-Kolbäck finns ute för gransking mellan 18 
januari – 8 februari 2016. Kommunen har beviljats anstånd att inkomma med 
synpunkter efter samrådstidens utgång. 
 
Trafikverket tillsammans med Hallstahammars kommun planerar för en ca fyra 
km lång gång- och cykelväg (GC – väg) från Kolbäck - Strömsholm i anslut-
ning till väg 252. Cykelvägen behövs för att skapa en trygg- och säker väg för 
alla som går och cyklar mellan tätorterna. Väg 252 har en tillåten hastighet om 
80 km/tim på den aktuella sträckan och är utan vägrenar varför det finns stor 
risk för olyckor vid cykling utefter vägen.  
 
Förutom alternativ 2 (huvudalternativet) i samrådsunderlaget ingår två alterna-
tiva förslag till sträckning i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Alternativ 1 innebär att GC- vägen går på östra sidan av väg 252 fram till 
Mölntorpsvägen där den korsar väg 252 till den västra sidan och sedan går i 
utkanten av natura-2000 området fram till Sofielund.  
Alternativ 2 (Huvudalternativ) innebär att GC-vägen följer den östra sidan av 
väg 252 från Strömsholm till Kolbäck. Utanför natura-2000 området går den 
som en separat väg. Där väg 252 passerar genom natura 2000 området och 
Strömsholmsåsen  föreslås att väg 252 breddas och att en avskiljning exempel-
vis genom en målad linje, GCM- stöd eller räcke placeras mellan GC- vägen 
och bilvägen. 
Alternativ 3 innebär att GC- vägen, från passagen av väg 252 vid Sofielund, 
följer den östra sidan av väg 252 ca 400 m för att sedan vika av österut på den 
befintliga grusvägen som löper inom natura 2000 området. Den befintliga grus-
vägen går genom natura 2000 området och ansluter till Mölntorpsvägen ca 200 
m från väg 252. Härifrån dras GC-vägen ut till väg 252 och vidare på den östra 
sidan till Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag av lämna syn-
punkter på förslaget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uppdra till arbetsutskottet att lämna synpunkter på förslag till Gång- och 
cykelväg, Strömsholm-Kolbäck via Natura 2000-området Strömsholm. 
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KS § 33 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-08 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-02-08 

 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-02-01 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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