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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30-14.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Reijo Tarkka (V) ordf (S)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S)   
 Thure Andersen (S)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Tony Frunk (S)  
 Lennart Ahlström (S) ej § 71  
 Hans Strandlund (M) § 61-77  
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Terese Stien (SD)  
 David Lindberg (L) § 59-60  
 Örjan Andersson § 71  
   
 Ersättarna: Örjan Andersson (S) ej § 71, Pia Håkansson (S), Annica Lindholm 

(V), David Lindberg (L) ej § 59-60, Tommy Emterby (KD), Greger Lundell 

(SD), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, 

övriga deltagare se § 60 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Anna Gunstad Bäckman (C) och Peter Ristikartano (MP) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 april 2016 klockan 08.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 59 - 77 

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

  Carina Iwemyr 
  

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

  Reijo Tarkka (V) 
  

 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Anna Gunstad Bäckman (C)    Peter Ristikartano (MP) 
  

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 59-77 
  

Sammanträdesdatum 2016-04-11 
  

Anslaget uppsättes 2016-04-14 Anslaget nedtages 2016-05-06 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KS § 59 

 

Informationer    Dnr 19/16 

 

 Planavdelningen informerar om dialogarbetet kring planprogrammet. 

Vidare ges en demonstration av GIS, geografiskt informationssystem, 

och dess möjligheter. 

 

 Projektledare, Robert Wisekrona informerar om byggandet av det nya 

äldreboendet. 
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KS § 60 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 59 Jacob Lithammer, Katarina Kobosko, Ulrika Johansson, Emma Mossberg, 

Jonas Lundgren, Markus Meria, planavdelningen 

§ 59 – projektledare Robert Wisekrona, socialchef Lillemor Quist, områdeschef 

Jari Heikkinen 

§ 59, 64-66 – teknisk chef Kjell Jacobsson 

§ 65, 67 kommunjurist/upphandlare Olov Hjerpe 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.00. 
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Sammaträdet återupptas 

 

 

 

KS § 61 

 

Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 

 

Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 

möte. 
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KS § 62 

 

Kommunchefen informerar    Dnr 19/16 

 

Kommunchefen informerar om följande aktuella frågor från förvaltningarna 

 

 Utredningsuppdrag till följd av statligt statsbidrag 

 Feriearbeten 

 Upphandling av kollektivtrafik i egen regi 

 Ridskolans utbyggnad 

 

Avslutningsvis ställer kommunchefen frågan om intresse finns att delta i Drak-

båstsfestivalen den 21 maj vid Skantzsjön. Kommunen kommer att tävla med 

två båtar. 
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KS § 63 

 

Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 87/16 
 

Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-

mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-

nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 

vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-

munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-

ning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 

motioner som inte är färdigberedda. 

 

Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 

den 31 mars 2016. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 55. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
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KS § 64 

 

Svar på motion av Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) angående 

klimatåtgärder i Hallstahammars kommun    Dnr 293/15 

 

Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) anför i en motion den 26 oktober 

2015: ”Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning 

av en svensk klimatfärdplan för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 

2050. Underlaget har tagits fram i samarbete med andra myndigheter. 

 

Kommunerna har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna synpunk-

ter på Naturvårdsverkets underlag. Färdplan 2050 har en unik möjlighet att visa 

på Sveriges möjlighet att exportera klimatsmarta produkter och tjänster som 

bostäder, solcellsteknik, fordon, träprodukter, biogasproduktion, biodrivmedel 

och klimatsmarta livsmedel. En tillväxt på dessa områden skapar inte bara bra 

klimatnytta utan arbetstillfällen över hela landet. 

 

När Hallstahammar står i begrepp att bygga ett nytt äldreboende ”Äppelparken” 

ska det vara en självklarhet att använda sig av ny teknik och därmed minska ut-

släppen som på sikt även gynnar ekonomin. 

 

Därför föreslår vi 

Att i all nybyggnation i vår kommun utreds möjligheten till att installera sol-

celler för elenergi. 

Att möjlighet till att tanka biogas i vår kommun finns inom en snar framtid. 

Att klimatsmarta och närodlade livsmedel upphandlas till dom kommunala 

verksamheterna.” 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 26 februari bland annat att i den 

nuvarande energiplanen som antogs av kommunfullmäktige 26 september 2015 

finns ett mål om att kommunen till 2020 ska generera 1 % av energianvänd-

ningen genom egna förnybara energikällor och till 2050 ska den siffran vara 

uppe i 10 %. De åtgärderna som kopplas till målet säger att vi ska utreda möj-

ligheten att sätta solceller eller solfångare på befintliga byggnader samt alltid 

utreda möjligheten att installera solceller på nya byggnader. För just äldreboen-

det i Äppelparken kommer vi att installera solceller. Förvaltningen anser att 

man idag redan alltid utreder möjligheten att installera solceller vid nybygg-

nation. Gällande frågan om biogas anser förvaltningen att det i dagsläget inte är 

möjligt att få hit en biogasmack. Det är svårt för kommunen som enskild att 

anlägga en biogasmack. För att en biogasmack ska kunna anläggas så behövs 

ett stort behov av gas som till exempel för bussar eller renhållningsfordon. I 

Köping, Fagersta och Sala som har biogasmack idag ligger alla vid en VL 

bussdepå. För att få stora aktörer att satsa på biogas krävs det mycket engage-

mang från kommunens sida, till exempel genom att styra mot biogas via upp-

handling av kollektivtrafik och köpa in biogasbilar till kommunala fordons-

flottan. 
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Forts KS § 64 

 

Förvaltningen anför vidare att de har tittat på ett alternativ att tanka biodiesel 

som till exempel HVO (hydrogenated vegetable oil). Ett drivmedelsbyte gör att 

vi kan använda våra dieselbilar men de släpper ut icke fossil koldioxid istället. 

HVO kan vi även använda i oljepannan i avloppsreningsverket samt som 

bränsle för vår reservkraft och därmed minska ännu mer fossila koldioxidut-

släpp. Nackdelen är att det blir ett icke publikt tankställe och det är bara kom-

munens fordon som kan tanka HVO. Under 2016 kommer tekniska förvalt-

ningen att börja använda HVO i tunga fordon.  

 

Tekniska nämnden föreslår den 9 mars 2016 § 30 att motion ska anses vara be-

svarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse att ”En kommuns möjligheter 

att bedriva verksamhet regleras främst genom Kommunallagen. Utifrån den 

lagstiftningen samt till viss del Konkurrenslagen torde de kommunala möjlig-

heterna att anordna tankställen för allmänheten vara begränsade. Kommunen 

har idag heller inga fordon för biogasdrift, varför ett eget tankställe för biogas 

ter sig ekonomiskt mycket betungande. 

 

Hallstahammars kommun har under den senaste femårsperioden strävat efter att 

öka andelen ekologiskt producerade livsmedel. Vi har bland annat fokuserat på 

möjligheten till förhandling om och avrop av närproducerade och/eller ekolo-

giska livsmedel. Andelen ekologiskt uppgick 2015 till ca 20 %. Utvecklingen 

går mot ökade avrop och vi beräknar att under 2016 uppnå de av fullmäktige 

uppställda målen att minst 30 % av totalsumman för inköp av livsmedel ska 

vara ekologiskt producerade.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 56. 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen gällande klimatåtgärder ska anses besvarad med hänvisning till 

vad som anförs av dels tekniska nämnden den 9 mars 2016 § 30 dels av kom-

munstyrelseförvaltningen ovan.  

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C). 
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KS § 65 

 

Svar på motion av Sigge Synnergård (L) angående översyn om planlagd 

mark är hinder för nybyggnation    Dnr 285/15 

 

Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 27 november 2015: ” I vår kom-

mun är det stort intresse för byggnation av småhus. För att tillfredsställa efter-

frågan på nya tomter öppnas nya områden där byggnation kan ske. Det är 

kanske inte alltid nödvändigt att öppna nya områden, det finns idag tomtmark, 

som idag är planlagda som parkmark. Ett ex. är vid Idrottsvägen i Sörstafors 

där två tomter är i princip byggklara, men av någon anledning är dessa tomter 

markerade som parkmark. Anledningen till varför byggbara tomter är planlagda 

som parkmark är gamla beslut som bör omprövas. Hur många ”lämpliga” tom-

ter som kan bebyggas borde utredas och registreras. Därför yrkar jag att: Kom-

munfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över 

gamla beslut angående bl.a parkmark och andra hinder för nybyggnation i vår 

kommun.” 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 januari 2016 bland annat att: ” 

Hallstahammars kommun är inne i en befolkningsökning med en bostadsbrist 

för småhus, tomter och flerbostadshus. Tekniska förvaltningen har flertalet på-

började planuppdrag för att möjliggöra småhus- och flerbostadshus i Hallsta-

hammars och Kolbäcks tätort. Vid planläggning av bostäder finns ofta natur 

eller parkområden med i någon form. Ibland kan det vara så att planförfattaren 

hade för avsikt att marken skulle användas för ett specifikt ändamål vilket 

sedan inte hände. Däribland kan det finnas flertalet grönområden som kan 

lämpa sig väl för småhusbebyggelse, men också platser som bör vara gröna. 

För att dessa områden ska kunna bebyggas med bostäder behöver den aktuella 

detaljplanen ändras vilket är tids- och kostnadskrävande. Hallstahammars 

kommun har hittills valt att fokusera på planläggning av större bostadsområden 

för att få ut den maximala nyttan av planläggningen. Privatpersoner som önskar 

ändra en detaljplan för mark kan ansöka om planbesked för ett visst område för 

att få se om en planläggning är lämplig. I dessa fall får privatpersonen som vill 

bygga på platsen bekosta detaljplanen. Områdena i fråga kan också vara lämp-

liga som grönområden ur flera perspektiv som inte har belysts eller uppmärk-

sammats. Svårigheten med att endast fokusera på mindre platser är att den 

strategiska planeringen av grönstrukturen förbises. Kommunen saknar en grön-

strukturplan för de gröna värdena som kan avgöra vilka områden som ska beva-

ras och vilka som kan användas för andra ändamål. Någon generell genomgång 

av lämpliga platser för byggnation kommer inte att göras. I ett samhälle behövs 

både grönområden och bebyggda områden för att skapa en attraktiv boende-

miljö för innevånarna. I Hallstahammars kommun har vi gott om gröna områ-

den och detta är en fördel för kommunen i konkurrensen med större orter där 

möjligheten att tillgodose detta är begränsad.” 
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Forts KS § 65 

 

Tekniska nämnden föreslår den 24 februari 2016 § 20 att motionen ska avslås 

med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse. Mot 

beslutet reserverade sig David Lindberg (L). 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 57. 

 

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 avslå motionen med hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden 

den 24 februari 2016 § 20. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), Hans Strandlund (M) och 

Anna Gunstad Bäckman (C). 
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KS § 66 

 

Principer för kanot- och båtbryggor, gång- och cykelvägar m m längs 

Strömsholms kanal    Dnr 103/16 

 

Styrelsen för Strömsholms kanal har tillskrivit ägarkommunerna och föreslagit 

generella principer för drift- och underhåll av anläggningar längs kanalen.  Av 

skrivelsen framgår vidare att syftet med inventeringen har varit att klargöra 

vem som äger och är ansvarig för drift- och underhåll av respektive anläggning. 

Strömsholms kanal har tagit fram generella principer som man vill fastställa 

med respektive kommun.  

 

Strömsholms kanal föreslår följande generella principer; Den kommun som 

använder bro/broar för gång- och cykeltrafik står för reparation på grund av sli-

tage till följd av gång- och cykelbrons användning. För gång- och cykelvägar 

som är anlagda längs kanalen på kanalbolagets mark, ansvarar respektive kom-

mun. Om båtbryggor ligger i anslutning till slussar ansvarar kanalbolaget för 

dessa. Om kanal/båtbryggor ligger utanför anslutning till slussar ansvarar 

respektive kommun för dessa. Kanalbåtbryggor uppförda för kanalbåtar och 

kommersiell trafik ansvarar kommunerna för. Ansvar betyder löpande under-

håll och renovering. Kanotbryggor och kanotramper intill slussområdet sköter 

Kanalbolaget. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 mars 2016 bland annat att ”En 

underhållsbesiktning och kostnadsbedömning av erforderligt underhåll planeras 

att utföras under våren 2016 under förutsättning av att Kommunfullmäktige be-

slutar att de föreslagna principerna ovan ska gälla för respektive kommun. 

Resultatet av underhållsbesiktningen och kostnadsbedömningen kommer att tas 

upp i kommande äskanden i samband med den årliga budgetprocessen. I skri-

velsen anges under övrigt att det finns önskemål om att Hallstahammars kom-

mun ska ansvara för tömning av sopor, tömning av torrdass (TC) samt vind-

skydd. Tekniska förvaltningen har inte längre ansvar för renhållningsfrågor 

utan det kommer att ligga på kommunalförbundet Vafab miljö från och med 1 

april 2016. Tekniska förvaltningen har ingen möjlighet att underhålla vind-

skydd utefter kanalen.  Den organisation som en gång i tiden anordnat och 

byggt vindskydden har också underhållsansvaret för vindskydden. Under gene-

rella principer för kanotbryggor och upptagningsramper föreslås att ett kanot-

pass med en taxa ska införas för att finansiera kostnader för att underhålla 

kanot-bryggor och upptagningsramper. Denna princip kan inte innefattas i de 

generella principerna och är inget som tekniska förvaltningen kan ställa sig 

bakom utan det är i så fall ett beslut som tas i kanalbolagets styrelse. I skrivel-

sen finns också önskemål om att få tillgång till maskiner o.dyl. för olika former 

av markarbeten. Detta kan inte innefattas i de allmänna principerna. Om det är 

möjligt med hänsyn till andra arbeten som skall utföras så kan tekniska förvalt-

ningen utföra markarbeten mot betalning. Detta får vi ta ställning till från fall 

till fall.” 
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Forts KS § 66 

 

Tekniska nämnden har den 30 mars 2016 § 46 beslutat att föreslå fullmäktige 

att ställa sig bakom principerna under förutsättning att likalydande beslut fattas 

i övriga ägarkommuner. 

 

Arbetsutskottet har den 5 april 2016 § 58 beslutat att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Peter Ristikartano (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till arbetsutskottet 

för ytterligare beredning. Kjell Ivemyr (S) instämmer i Peter Ristikartanos 

(MP) återremissyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således 

 

att återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare beredning. 
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KS § 67 

 

Revisionsrapporten - Granskning av inköp och upphandling – för yttrande 

Dnr 310/15 

 

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

”Granskning av inköp och upphandling”, vilken har behandlats och godkänts 

vid revisorernas sammanträde den 15 december 2015. Rapporten har översänts 

till kommunstyrelsen för yttrande. 

 

Av följebrevet framgår att revisorerna har granskat kommunens upphandlings-

verksamhet. ”Den övergripande revisionsfrågan har varit om det finns en 

ändamålsenlig rutin för offentlig upphandling och om den interna kontrollen 

är tillräcklig. 

 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisorernas bedöm-

ningen att det finns en ändamålsenlig rutin för offentlig upphandlin g men att 

den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. De förbättringsområden som 

identifierats är främst: 

 

 Efterlevnaden av rutiner och riktlinjer kan förbättras avseende otillåtna 

direktupphandlingar och dokumentation av direktupphandlingar.  

 Ansvarsfördelningen mellan upphandlingsfunktion och verksamhet bris-

ter när det gäller uppföljning av avtal, vilket ej görs på ett systematiskt 

sätt. 

 Det genomförs många småinköp utanför avtal och rutinerna för sprid-

ning av ramavtal är inte fullt ut tillförlitliga. 

 Det sker ingen central uppföljning av att inköp överensstämmer med 

upphandlade avtal. Ansvaret för kontrollerna finns hos respektive atte-

stant. 

 Det saknas rutiner för uppföljning av köptrohet men verifiering visar 

på en godtagbar köptrohet 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 9 mars 2016 att man bedö-

mer att revisorernas granskning väl beskriver verksamheten och dess förtjänster 

och brister. Förvaltningen delar revisorernas bedömning om förbättringsområ-

den och avser att utreda förutsättningarna för att åtgärda påvisade brister.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 59. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att åtgär-

derna i allt väsentligt är införda innan årskiftet 16/17. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

dels arabetsutskottets förslag dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 14 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 67 

 

Kommunstyrelsen beslutar 
 

att som sitt yttrande över revisionsrapporten, Granskning av inköp och upp-

handling, överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 9 mars 2016, 

samt 

 

att åtgärderna i allt väsentligt är införda innan årskiftet 16/17. 

 

 

 

_____ 
Exp till: Revisorerna 

 Ekonomi och planering 
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KS § 68 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Leader Norra Mälarstranden 

– instruktion till ombudet    Dnr 80/16 

 

Leader Norra Mälarstranden har den 14 mars 2016 inkommit med kallelse till 

ordinarie föreningsstämma den 13 april 2016 klockan 18.00, Knytpunkten i 

Strömsholm, Hallstahammars kommun. Styrelsen föreslår att föreningen ska 

avslutas då verksamheten har upphört. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017 utsett Rolf Hahre (S) med 

Catarina Pettersson (S) som ersättare.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 60. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid föreningsstämma med Leader Norra Mälarstranden 

rösta för 

 

att föreningen upplöses. 

 

 

 

_____ 
Exp till:  Rolf Hahre 

 Reglementspärmen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 16 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 69 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Leader Mälardalen – 

instruktion till ombudet   Dnr 95/16 

 

Leader Mälardalen har den 21 mars 2016 inkommit med kallelse till ordinarie 

föreningsstämma den 13 april 2016 klockan 19.00, Knytpunkten i Strömsholm, 

Hallstahammars kommun.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017 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 före-

ningsstämma 2018 (KF § 83/16). 
 

Revisorn tillstyrker i revisionsberättelse den 16 mars 2016 att föreningsstäm-

man beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 61. 

 

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, samt  

 

att anmoda ombudet att föreslå Hans Petersson (V) som ledamot tillika LAG 

med Hans Strandlund (M) som ersättare för tiden fr o m ordinarie förenings-

stämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2018. 

 

 

 

_____ 
Exp till:  Rolf Hahre (2 st) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 70 

 

Kallelse till stämma med Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län - 

instruktion till ombudet   Dnr 79/16 

 

Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län har den 29 mars 2016 kommit in med 

kallelse till vårstämma den 12 april 2016 klockan 15.20, Lindgården, Kyrk-

vägen 7, Fagersta. 

 

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

stämma 2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017 utsett Peter Ristikartano 

(MP) med Christina Aspenryd (S) som ersättare (KF § 39/16). 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 24 mars 2016 att resultat- och 

balansräkningen fastställs, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 april 2016 § 62. 

 

Kommunstyrelsen beslutar   

 

att anmoda ombudet att vid vårstämma med Förbundet Agenda 21 rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,  

 

att målen ”Hälsa och välbefinnande”, Minskad ojämlikhet” samt Hållbara 

städer och samhällen” utgör ramen för förbundets, projektverksamhet från 

2017 och framåt, samt 

 

att styrelsen får i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp för att till höst-

stämman 2016 redovisa beslutsunderlag som avser mål, projektförslag, 

metod, medel/resurser samt uppföljning och mätetal. 

 

 

 

_____ 
Exp till:  Peter Ristikartano (2 st) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 71 

 

Stiftelsen Trångfors Smedja – ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 49/16 

 

Lennart Ahlström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe in-

träder Örjan Andersson (S). 

 

Stiftelsen Trångfors Smedja har översänt årsredovisning för år 2015 samt 

revisionsberättelse i vilken revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.  

 

Enligt 14 § stiftelseurkunden för Trångfors Smedja beslutar kommunstyrelsen 

om ansvarsfrihet skall beviljas styrelseledamot. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen den 25 februari 2016 att styrelsens 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Arbetsutskottet har behandlar ärendet den 5 april 2016 § 63. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen Trångfors Smedja beviljas ansvarsfri-

het för år 2015. 

 

Härefter återinträder Lennart Ahlström (S). 

 

 

 

_____ 
Exp till:  Stiftelens Trångfors Smedja (c/o Kent Friman) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 72 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar 

ekonomisk förening u p a - instruktion till ombudet    Dnr 104/16 

 

Sporthallen i Hallstahammar har den 4 april 2016 tillsammans med årsredovis-

ning och resultat- och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie före-

ningsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 17.00 i Sporthallen. 

 

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

Helgesson (S) som ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordinarie 

föreningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017. Vidare be-

slutade fullmäktige att ombudet vid föreningsstämma skall föreslå Per Hedfors 

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

föreningsstämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2017 (KF § 26/16). 

 

För uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 

2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2017 väntas kommunstyrelsen utse 

ledamot tillika ordförande samt en ersättare vid sitt sammanträde den 11 april 

2016. Kultur- och fritidsnämnden har för uppdrag i föreningens styrelse för 

tiden från ordinarie föreningsstämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 

2017 utsett Vivi Rönnberg (S) som ledamot med Lennart Andersson (S) som 

ersättare. 

 

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

kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska 

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

 

Arbetsutskottet har den 5 april 2016 § 64 beslutat att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden vilka kommer att be-

handla ärendet på sitt sammanträde den 29 april 2016. 

 

Reijo Tarkka (V) yrkar att arbetsutksottet ska få i uppdrag att avge ombuds-

intruktionen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Reijo Tarkkas (V) yrkande 

 

att uppdrag till arbetsutskottet att avge ombudsintruktion till ordinarie före-

ningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 73 

 

Kommunstyrelsens mål 2016-2019   Dnr 109/16 

 

Utifrån den av fullmäktige antagna vision 2025 har fullmäktige belsutat att anta 

mål för perioden 2016-2019. Nästa etapp av arbetet är att styrelsen och nämn-

der ska formulera sina övergripande mål utifrån fullmäktiges mål. I den avslu-

tande etappen ska de olika förvaltningarna formulera hur målen omsätts i verk-

samheten. 

 

Fullmäktiges målområden är; enkelt och nära; nytänkande och kreativitet; 

ansvar och engagemang. Under varje målområde finns uppsatta mål med indi-

katorer. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlar ärendet. 

 

Förslag till mål 2016-2019 har arbetats fram 

 

Peter Ristikartano ((MP) yrkar att upprättat förslag till mål ska antas. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar att Alliansens förslag till mål ska antas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall 

till Peter Ristikartanos (MP) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) 

yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således  

 
att anta mål 2016-2019 för kommunstyrelsen, enligt en till ärendet hörande 

bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L), Anna 

Gunstad Bäckman (C) och Terese Stien (SD). 

 

 

 

_______ 
Exp till: Reglemenstpärmen 

 Kommunchefen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 21 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 74 

 

Uppföljning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallsta-

hammars kommun     Dnr 260/14 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2104 § 175 att anta arvodes-

bestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun, samt att en 

utvärdering ska skulle ske senast den 31 december 2015. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat redovisning i vilken bl a framgår 

jämförelse mellan åren 2014 och 2015 avseende kostnader för årsarvoden, sam-

manträdesarvoden och förlorad arbetsförtjänst. 

 

Personalutskottet har behandlat ärendet den 30 mars 2016 § 3. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar arvodesbestämmelserna rivs upp i avsikt att minska 

kostnaderna. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar avslag på Hans Stradlunds (M) yrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 22 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 75 

 

Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening  

u p a    Dnr 226/15 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2016 t o m ordinarie förenings-

stämma 2017 i föreningens styrelse utse: 

 

Ledamot tillika ordförande  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S)     Göran Lindén (M) 

 

 

 

_______ 
Exp till: Sporthallen ek förening,  

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 23 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

 

KS § 76 

 

Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i kommunala handikapprådet  

t o m 31 december 2018    Dnr 226/15 

 

Tommy Claesson (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot tillika ordförane i kommunala handikapprådet. 

 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att entlediga Tommy Claesson (S) från uppdraget som ledamot tillika ord-

förande i kommunala handikapprådet, samt 

 

att som ledamot tillika ordförande i kommunala handikapprådet t o m den 31 

december 2018 efter Tommy Claesson (S) utse Örjan Andersson (S). 

 

 

 

 

_______ 
Exp till: Samtliga valda 

 Kommunala handikapprådet 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-04-11 24 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 77 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-11 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-11 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2016-04-05 och personalutskottets protokoll  

2016-03-30 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 

 

 

 

  

 


