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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30-15.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S), ej § 98 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S) ej § 91  
 Thure Andersen (S), ej § 95  
 Marijo Edlund (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Hans Strandlund (M) §§  
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Greger Lundell (SD)  
 Jenny Landernäs (M) §§   
 Örjan Andersson (S) § 91  
 Rolf Hahre (S) § 95  
 Lennart Ahlström (S) § 98  
   
 Ersättarna: Rolf Harhe (S) ej 95, 98, Lennart Ahlström (S) ej 98, Örjan Andersson (S) 

ej § 91, Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M) §§ , David 

Lindberg (L), Tommy Emterby (KD), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef 

Carin Becker-Åström, övriga deltagare se 80 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Mariette Sjölund (S) och Sigge Synnergård (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 maj 2016 klockan 13.15 

 

Underskrifter  Paragrafer 78 - 100 

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

  Carina Iwemyr 
  

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

  Catarina Pettersson (S), ej § 98  Reijo Tarkka (V) § 98 
  

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

  Mariette Sjölund (S) ej § 91  Sigge Synnergård (L) Örjan Andersson § 91 
  

 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 78-100 
  

Sammanträdesdatum 2016-05-16 
  

Anslaget uppsättes 2016-05-19 Anslaget nedtages 2016-06-10 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 
Carina Iwemyr 
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KS § 78 

 

Information om  Sporthallens verksamhet    Dnr 19/16 

 

Med anledning av att Sporthallen i sin årsredovsning redovisar negativt resultat 

för 2015 har representanter från Sporthallen bjudits in för att informera om 

verksamheten. 

 

XXXXXXXX infromera att man tecknat nytt avtal med Actic avseende gym-

met vilket förväntas ge högre intäkter. Man vill även införa ett ”taggsystem” till 

gymmet så att besökare även kan nyttja gymmet under obemmand tid. Man 

kommer även att se över energiförbrukningen tillsamman med Mälarenergi.  
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KS § 79 

 

Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 19/16 

 

Kommunchefen, tillsammans med socialchef Lillemor Quist, kvalitetsstrateg 

Jari Heikkinen, och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, informerar om hur 

de kommunala verksamheterna påverkas med anledning av flyktingströmmen 

och hur man arbetar utifrån Migrationsverkets prognoser. 

 

Planchef Jacob Lithammer informerar om pågående planarbeten. 

 

Projektledare Emma Mossberg infomerar om arbetet med Sveriges kommuner 

och landstings projekt om mänskliga rättigheter i styrning och ledning, MR-

projektet. 
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KS § 80 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

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

ferna: 

 

§ 78 - XXXXXXXX, Sporthallen 

§ 79 – kommunchef Carin Becker-Åström, socialchef Lillemor Quist, kvalitets-

strateg Jari Heikkinen, och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, planchef 

Jacob Lithammer, projektledare Emma Mossberg 

§ 82-83 - planchef Jacob Lithammer 

§ 85, 98 – teknisk chef Kjel Jacobsson 

§ 87-90 – socialchef Lillemor Quist 

§ 92 – kommunchef Carin Becker-Åström 

 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.00. 
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Sammaträdet återupptas 

 

 

 

KS § 81 

 

Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 

 

Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 

möte. 
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KS § 82 

 

Detaljplan för del av Kv Niten (Pl. 210) – för antagande   Dnr 16/14 

 

Kv Niten är idag ett obebyggt grönområde i Hallstahammars östra delar. Om-

rådet har en gällande detaljplan som reglerade bostadsbebyggelse i form av rad-

hus. Detaljplanen är även hårt styrande vad gäller placering. För att skapa ett 

område som är mer flexibelt med goda möjligheter till en attraktiv stadsmiljö 

föreslog tekniska förvaltningen att en ny detaljplan skulle tas fram. Tekniska 

förvaltningen fick i januari 2013 uppdrag att påbörja en ny detaljplan för om-

rådet. 

 

Under hösten 2015 togs ett planförslag fram och skickades ut på samråd till be-

rörda parter. Efter samrådet tillkom bland annat ett krav på en fördjupad miljö-

utredning vilket har gjort att planarbetet stagnerade under vintern. Miljöutred-

ningen färdigställdes under februari 2016 och därefter har planförslaget färdig-

ställts. Efter synpunkter i samrådet och granskningen har ändringar nu gjorts. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 9 maj 2016 § 70. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att anta detaljplan för Kv Niten (Pl. 210), samt 

 

att detaljplanen för Kv Niten (Pl. 210) bedöms vara förenlig med kraven på en 

god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken. 
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KS § 83 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående användande av data-

spel i dialogen kring planering och utformning av Hallstahammars cent-

rum   Dnr 44/16 
 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 6 februari 2016: ”Utveckling av 

centrum i Hallstahammar står åter på agendan. Denna gången förhoppningsvis 

med en operativ ingång, att faktiskt göra verkstad och åstadkomma ett mer at-

traktivt och tillgängligt centrum. 

 

I det här arbetet ska även allmänheten återigen få tycka till i en invånardialog. 

Det är bra. Men Nya Moderaterna ser gärna att vi vidareutvecklar de dialogfor-

mer som ska användas till att även innehålla digitala lösningar för att bredda 

underlaget och ha möjlighet att få fler grupper engagerade. Ett bra grepp när det 

gäller just utveckling av stadsmiljöer är Minecraft. Dataspelet där man själv 

bygger sin stad på det sätt man själv önskar. Idag finns flera utvecklade tjänster 

som är riktade till just samhällsplanering. Bygg ditt eget Hammartorg. Vägar, 

byggnader, träd, lekplatser, vad du än vill ha. Dra och släpp, se hur det kommer 

att se ut. 

 

Vi vill att Hallstahammar tar ett för oss nytt grepp och fångar upp ex ungas- 

och nyanländas synpunkter. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Minecraft (eller liknande tjänst) används i dialogen kring planeringen och 

utformningen av centrum” 

 

Planavdelningen anför i skrivelse den 7 april 2016: ”Planavdelningen arbetar 

frekvent med att utveckla och anpassa våra dialoger till kommuninvånarna för 

att ge möjligheten till verklig påverkan. Vi har bland annat utvecklat metoder 

som använder sig av digitala hjälpmedel i dialoger. Kartverktyget ’Kartlek’ har 

utvecklats i projektet Jämställt medskapande och användes som dialogverktyg 

med barn med goda resultat. Kartlek är vidare planerat att användas för dialo-

gerna i planprogrammet. Minecraft är ett spännande program som vi ser kan 

användas i dialoger kring samhällsplanering. Däremot har planavdelningen inte 

arbetat med programmet tidigare och arbetsbelastningen med att implementera 

och planera en dialog anses vara tidskrävande. Vi anser i detta fall att vi har ta-

git fram bra dialoger samt verktyg för att nå de personer som vi vanligtvis har 

svårt att nå. I framtida planering vill vi gärna pröva nya metoder för dialog där 

Minecraft kan anses vara en av dessa.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 71. 
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Forts. KS § 83 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 

planavdelningen den 7 april 2016. 
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KS § 84 

 

Delegationsordning för kommunstyrelsen    Dnr 137/16 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2013 § 140 om ny delegations-

ordning för kommunstyrelsen. 

 

För att underlätta hanteringen och beslutsprocessen för detaljplaner beslutade 

kommunfullmäktige den 22 februari 2016 att kommunstyrelsens och tekniska 

nämndens reglementen ändrades så att alla planärenden går till kommunstyrel-

sen. 

  

Med anledning av fullmäktiges beslut har justeringar gjorts under punkt 10 

”Planfrågor”. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts avseende bl a tit-

lar. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 72. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 september 2013 § 140 fastställa dele-

gering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1 allmän del och del 2 (speci-

fika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

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

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen. 

 

 

 

_______ 
Exp till: Reglementspärmen  

 Samtliga personer upptagna i förteckningen  
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KS § 85 

 

Anhållan om medel för en utökad städpatrull 2016      Dnr 130/16 

 

Tekniska nämnden har den 27 april 2016 § 53 beslutat föreslå fullmäktige att 

medge tekniska nämnden 300 000 kronor för utökad städpatrull 2016 och att 

kostnaderna härför finansieras i bokslut 2016. 

 

Tekniska förvaltningen har för avsikt att inrätta en extra städpatrull för städning 

längs Kolbäcksån. Städpatrullen föreslås bestå av en arbetsledare och åtta ung-

domar i åldern 16-17 år. Deras uppgifter blir t ex att rensa rastplatser, parke-

ringsplatser, stigar längs ån från sly och skräp. Förslagsvis kan de även se till 

att vindskydden är hela och fungerar, att det finns ved vid platsen samt rappor-

tera brister som de inte själva kan åtgärda. 

 

Verksamheten föreslås pågå under åtta veckor under samma period som den 

övriga städpatrullen verkar i kommunen. 

 

Kostnaden för patrullen blir ca 300 000 kronor inklusive arbetsledare och hyra 

av minibuss. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 73. 

 

Kommunfullmäktige förslås besluta  

 

att medge tekniska nämnden 300 000 kronor för utökad städpatrull 2016 och att 

kostnaderna härför finansieras i bokslut 2016. 
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KS § 86 

 

Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2017    Dnr 116/16 

 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har den 23 mars 2016 § 25 

beslutat att hemställa hos respektive medlemskommun om att anta taxa för 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2017 samt att godkänna att Mälar-

dalens Brand- och Räddningsförbund, från och med 2018 års taxa, får räkna 

upp taxan enligt KPI okt-okt, basår 1980, och att taxan därmed fortsättningsvis 

kan antas av direktionen och ej behöver tillställas medlemskommunerna för år-

ligt beslut, dock under förutsättning att endast indexuppräkning sker.  

 

I MBRs taxa för 2017 föreslås att uppräkning sker enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings (SKL) prisindex PKV för löner och övriga kostnader. Taxan för 

2017 har kompletterats med dykrobot. 

 

Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt den 9 maj 2016 § 74 

överlämnades ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Tony Frunk (S) yrkar att taxan för Hallstahammars kommuns del ska fastställas 

för 2017. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således belsuta 

 

att för sin del fastställa taxan för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund för 

2017 
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KS § 87 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och famil-

jeomsorg av ej verkställda gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstla-

gen (SoL) kvartal 1 år 2016     Dnr 133/16 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 

i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när so-

cialnämnden 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 1 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 handikappom-

sorgen fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 

 

Socialnämnden har den 28 april 2016 § 43 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2016 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 75. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 88 

 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 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 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 1 år 2016 visar på att det 

vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts. 

 

Socialnämnden har den 28 april 2016 § 42 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut kvartal 1 2016 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 76. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 89 

 

Ansökan om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, 

Arboga och Kungsör    Dnr 119/16 

 

Överförmyndarnämnden föreslår den 13 april 2016 § 12 att fullmäktige ska be-

sluta att ansöka om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, 

Arboga och Kungsör. 

 

Överförmyndarnämnden anför i skrivelse den 14 mars 2016 bl a att överför-

myndarnämnden i Hallstahammars kommun är organisatoriskt placerad hos so-

cialförvaltningen. Överförmyndarhandläggarna har tidigare varit två personer 

med en tjänstgöringsgrad tillsammans på 1,25 åa. Detta förändrades under 

2015, då inflödet av ensamkommande flyktingbarn ökade mycket på kort tid. 

Sedan hösten 2015 består handläggartiden av 1,5 årsarbetare. Handläggarna har 

förutom de till tjänsten tillhörande arbetsuppgifterna även ansvaret för att han-

tera nämndens frågor, skrivningar, kallelser, m m då det inte finns någon 

nämndsekreterare att tillgå. Då uppgifterna är fördelade på två personer så är 

sårbarheten väldigt stor. Om en av handläggarna har någon form av ledighet 

och den andre blir sjuk så är hela avdelningen tomställd. Det finns också en 

problematik i att de två handläggarna ska kunna många av de kringliggande ar-

betsuppgifterna såsom fakturahantering, uppdatering av rutiner, dataprogram, 

sekreteraruppgifter, m m. Nämnden, tillsammans med handläggarna gjorde i 

mars ett studiebesök i Köping som är värdkommun för en gemensam nämnd för 

de tre kommunerna Köping, Arboga och Kungsör. De har också tidigare haft en 

eller två handläggare per kommun och på grund av bl a sårbarheten så valde de 

att lägga samman alla tre kommunerna i en nämnd. I den nämnden finns en or-

dinarie ledamot och en ersättare från varje kommun. Nämnden blev inbjuden 

till att ansöka hos Köpings kommun om att delta i samarbetet med dem och de-

ras gemensamma nämnd genom att framställa till nämnden om detta.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 77. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 

att ansöka om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Ar-

boga och Kungsör. 
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KS § 90 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg An-

dersson (M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius (M) och Bertil Bredin 

(M) angående införande av ett integrationsstipendium   Dnr 258/15 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders 

Randelius och Bertil Bredin, samtliga (M) anför i en motion den 22 oktober 

2015: ”Aldrig har vikten av god integration varit större än idag. Hela Europa 

befinner sig i den största flyktingströmmen sedan andra världskriget och vi i 

Sverige och Hallstahammar tar ett stort ansvar. Tyvärr så ser prognosen för fred 

i de krigshärjade länderna ut att vara långt borta vilket betyder att människor 

som behöver fly kommer att göra det under lång tid framöver. 

 

En god integration är vägen till ett stabilt samhälle och en stark välfärd. Männi-

skor som kommer hit måste få förutsättningar att starta ett nytt liv här. Barn be-

höver ha goda förutsättningar för skolan, vuxna för att kunna få ett jobb. I vår 

kommun finns det många goda exempel på lyckad integration, människor som 

trots motgångar lyckats inom både studier och yrkesliv. Det finns också många 

organisationer och enskilda personer som gör stora insatser för att hjälpa andra 

människor, utan egen vinning. Dessa personer, grupper, organisationer skall vi 

lyfta fram. Belysa deras bedrifter och ytterligare motivera till att fortsätta arbeta 

och utvecklas. Vi står inför stora utmaningar men vi gör också väldigt mycket 

bra. Det är dags att det goda, det positiva får lite extra utrymme. Genom att 

bygga broar och skapa vägar för människor att mötas skapar vi också ett tryggt 

och stabilt samhälle.  

 

Idag finns stipendium att söka för den/de som inom kultur och fritid eller inom 

idrotten gjort något som bör belysas. Detta borde även tillämpas den/de som på 

ett gott sätt framhävt den goda vägen till integration.  

 

Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar: 

- att inrätta ett integrationsstipendie för den/de som på ett föredömligt sätt 

bidragit till en god integration.” 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2016 bland annat att: ”Idén 

med ett integrationsstipendium eller liknande i Hallstahammars kommun torde 

vara ett uppskattat inslag ibland annat i integrationsarbetet. Det finns vinster 

med att lyfta positiva exempel för fortsatt utveckling och arbete kring integra-

tionen.” 

 

Det anförs även i socialförvaltningens skrivelse att ett integrationsstipendium 

eller integrationspris finns i ett flertal svenska kommuner. Socialförvaltningen 

redogör för exempel om integrationsstipendium i Ludvika kommun, Kalix 

kommun, Alvesta kommun och Linköpings kommun. 
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Forts KS § 90 

 

Socialnämnden föreslår den 28 april § 46 dels att motionen om inrättande av ett 

integrationsstipendium ska bifallas, dels att uppdra till socialnämnden att införa 

ett integrationsstipendium, dels att medel tas ur flyktingfonden för tilldelning 

av integrationsstipendiet, dels att delegera till socialnämnden om upprättande 

av riktlinjer och rutiner för hur stipendiet ska hanteras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 78. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att bifalla motion gällande inrättande av ett integrationsstipendium,  

 

att uppdra till socialnämnden att införa ett integrationsstipendium, 

 

att medel tas ur flyktingfonden för tilldelning av integrationsstipendiet, samt 

 

att delegera till socialnämnden om upprättande av riktlinjer och rutiner för hur 

stipendiet ska hanteras. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 17 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 91 

 

Västmanlands Samtrafikförbunds – ansvarsfrihet för Samtrafiks likvi-

dation    Dnr 5/16 

 

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

träder Örjan Andersson (S). Örjan Andersson (S) utses att justera paragrafen 

 

Samtrafiks revisorer har inkommit med  revisionsrapport och revisionsberät-

telse gällande Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation. I revisionsberättel-

sen finns en uppmaning att medlemmarnas fullmäktige skall bevilja likvidatorn 

ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.  

 

Revisorerna tillstyrker för sin del att fullmäktige beviljar likvidatorn ansvars-

frihet för den sista perioden av likvidationen 

 

Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall 

beviljas eller vägras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 79. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet för sista perioden av likvidationen. 

 

Härefter återinträder Mariette Sjölund (S). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 18 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 92 

 

Sponsoravtal mellan Ridskolan Strömsholm AB och Hallstahammars 

kommun    Dnr 135/16 

 

Hallstahammars kommun är sedan 1999 medlem i Strömsholmsakademin som 

då hade till ändamål att verka bl a för rid- och körkonstens samt ridsportens be-

varande och utveckling i Strömsholm. Till medlemskapet var ett särskilt sam-

arbetsavtal knutet om om sponsring m m.  

 

Kommunchefen anför i skriveles den 2 maj 2016 bl a att det hösten 2014 före-

låg ett förslag om ett nytt avtal för perioden 1 januari – 31 december 2015. 

Medlemskapet omvandlades då till ett sponsringsavtal utifrån medlemskapet i 

Strömsholmsakademin. Akademin är en sammanslutning av företag/organisa-

tioner vars syfte är att stödja bevarandet och utvecklingen av Strömsholm, som 

en unik kulturinstitution samt bidra till att tävlingsverksamheten i området kan 

genomföras och utvecklas. Strömsholmsakademin administreras av Ridskolan 

Strömsholm AB. 

 

I akademin ingår f n följande företag och organisationer: Agria Djurförsäkring, 

ATG, Hallstahammars kommun, Lantmännen Krafft AB och LRF.  

 

Kommunstyrelsens beslutade den 10 november 2014 § 159 att godkänna ettå-

rigt sponsoravtal mellan Ridskolan Strömsholm AB och Hallstahammars kom-

mun till en kostnad av 300 000 kronor samt anslå medel härför av budgeterade 

medel. 

 

Strömsholms ryttartävlingar är viktiga för att utveckla Strömsholmsområdet 

och besöksnäringen i kommunen. Det finns en s k Strömsholmsakademi där 

flera företag är med och sponsrar tävlingarna mot att företagen/kommunen har 

möjlighet att marknadsföra sig. Tävlingarna är inte möjliga att genomföra utan 

sponsring. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 80. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna ett ettårigt sponsoravtal mellan Ridskolan Strömsholm AB och 

Hallstahammars kommun till en kostnad av 300 000 kronor i enlighet med 

skrivelse daterad 2016-05-02, samt anslå medel härför av budgeterade medel. 

 

 

_______ 
Exp till: Ridskolan Strömsholm 

 Kommunchefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 93 

 

Indikatorer för kommunstyrelsens mål 2016-2019    Dnr 109/16 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2016 § 73 att fastställa mål för kom-

munstyrelsen 2016-2019. Kommunstyrelseförvaltningen har därefter arbetat 

fram förslag till indikatorer för respektive mål. Flera av indikatorerna består av 

mått som bedöms utifrån jämförelser mot övriga kommuner i landet, vilket 

anges inom parentes. Övriga indikatorer bedöms utifrån jämförelse över tid el-

ler status i olika processer.  

 

Kopplat till indikatorerna kommer definitioner att arbetas av förvaltningen som 

mer i detalj anger definition av respektive nyckeltal, källa, mätpunkter samt 

kriterier för bedömning. Av olika anledningar kan behov av justeringar av indi-

katorer uppstå. Det är dock viktigt att eventuella förändringar noggrant över-

vägs och så långt det är möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. För-

slagsvis bör ändringar i indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.   

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 81. 
 

Catarina Petterson (S) yrkar att formuleringen av indikatorer under målet ”De 

allmänna kommunikationern ska ständigt förbättras....” ska ändras på så sätt att 

att antal av- och påstigande per år ersätts med resandestatistik per år. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på dels Catarina Petterssons (S) ändringsyr-

kande dels arbetsutskottets förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

dels Catarina Pettersons (S) ändringsyrkande, dels arbetsutskottets förslag i öv-

rigt och med avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således  

 

att fastställa indikatorer för kommunstyrelsen 2016-2019 enligt en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i indikatorer 

under perioden.  

 

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

Gunstad Bäckman (C) och Greger Lundell (SD). 

 

_______ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kommunchefen 

 Ekonomi och planering 

 Strategisk utveckling 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 94 

 

Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande     Dnr 70/16 

 

I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-

ment för kommunsstyrelsens räkning. De personer som räknas upp under de 

olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 

eller åtaganden i nämndens ställe. 
 

Med anledning av att en ny punkt tillförts avseende rätt att underteckna beslu-

tade planavtal (punkt 8) behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande 

kompletteras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 82. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 21 mars 2016 § 54 och med verkan  

fr om den 23 maj 2016 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 kommu-

nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i fat-

tade beslut.  

 

 

 

_______ 
Exp till: Reglementspärmen  

 Samtliga personer upptagna i förteckningen  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 21 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 95 

 

Kallelse till ordinarie årsstämma med Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen - 

instruktion till ombudet    Dnr 93/16  

 

Thure Andersen (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträ-

der Rolf Hahre (S). 

 

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen har den 28 april 2016 tillsammans med bl a 

årsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 inkommit med kallelse till or-

dinarie årsstämma fredagen den 20 maj 2016 klockan 09.30, Lindgården kon-

ferens i Västanfors, Fagersta. 

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden 2015-2018 utsett Ingmar Sten (S) 

med Tommy Claesson (S) som ersättare (KF § 190/14). 

 

Någon revisionsberättelse har ännu ej inkommit. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 84. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid årsstämma med Ekomuseum Bergslagen, under för-

utsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt  

 

att stiftarbidragen för 2017 fastställs.  

 

Härefter återinträder Thure Andersen (S). 

 

 

 

____ 
Exp till: Ingmar Sten (2 st) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 22 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 96 

 

Kallelse till årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget - instruktion till 

ombudet   Dnr 108/16 

  

Intresseföreningen Bergslaget har den 3 maj 2016 inkommit med kallelse till 

ordinarie årsmöte den 17 maj 2016 klockan 10.00 Nora Stadshotell, Nora. 

 

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

stämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017 utsett Kjell Ivemyr (S) 

med Hans Strandlund (M) som ersättare (KF § 37/16). 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 10 februari 2016 att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 85. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget rösta 

för 

 

 att resultat- och balansräkningen fastställs,  

 

 att årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

 

 att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret, samt 

 

 att förslag till medlemsavgift 2017 fastställs. 

 

 

 

____ 
Exp till: Kjell Ivemyr (2 st) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 23 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 97 

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice 

ekonomisk förening - instruktion till ombudet.   Dnr 83/16 

 

Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 26 april 2015 inkommit med kallelse 

till ordinarie föreningsstämma den 20 maj 2016 klockan 11.00 i Stadshuset, 

kommunstyrelsens sammanträdesrum, Västerås.  

 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017 utsett Inga-Britt Helgesson (S) 

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

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

i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2016  

t o m ordinarie föreningsstämma 2017 (KF § 31/16). 

 

Revisorerna anför i sin revisionsberättelse att man tillstyrker att föreningsstäm-

man fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att 

man tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-

valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken-

skapsåret. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 maj 2016 § 86. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands 

Tolkservice ekonomisk förening rösta för  

 

att resultat- och balansräkningen fastställs, 

 

att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, 

 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 

att anmoda ombudet att föreslå Harriet Berggren (S) som ledamot i föreningens 

styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2016 t o m ordinarie före-

ningsstämma 2017. 

 

 

 

____ 
Exp till: Inga-Britt Helgesson (2 st) 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 24 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 98 

 

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

Strömsholms kanal    Dnr 103/16 

 

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 

inträder Lennars Ahlström (S). Reijo Tarkka (V) övertar ledningen av sam-

manträdet. 

 

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 an-

vänder 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 

kommun. 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. Re-

sultatet 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 generella 

principer för kanotbryggor och upptagningsramper föreslås att ett kanotpass 

med en taxa ska införas för att finansiera kostnader för att underhålla kanot-

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

rella principerna och är inget som tekniska förvaltningen kan ställa sig bakom 

utan det är i så fall ett beslut som tas i kanalbolagets styrelse. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 25 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 98 

 

I skrivelsen finns också önskemål om att få tillgång till maskiner o.dyl. för 

olika former av markarbeten. Detta kan inte innefattas i de allmänna princi-

perna. Om det är möjligt med hänsyn till andra arbeten som skall utföras så kan 

tekniska förvaltningen utföra markarbeten mot betalning. Detta får vi ta ställ-

ning till från fall till fall.” 

 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutad den 11 april 2016 § 66 att återremittera ärendet för 

ytterligare beredning. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Mario Edlund (S) yrkar att Hallstahammars kommun ska ställa sig bakom de 

delar som gäller de generella principerna för broar, gång- och cykelvägar samt 

båtbryggor i enlighet med kanalbolagets förslag under förutsättning att motsva-

rande beslut fattas i övriga ägarkommuner. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar bifall till överenskommelsen under förutsättning att 

riktlinjerna skrivs om efter de synpunkter tekniska förvaltningen för fram i 

skrivelsen från 20 mars 2016, dvs de skrivningar kring ansvaret för soptöming, 

underhåll av vindskydd, införande av kanotpass samt tillgång till maskiner. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Mario Edlunds (S) yrkande och avslag på Hans Strandlund (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås såleds besluta 

 

att Hallstahammars kommun ställer sig bakom de delar som gäller de generella 

principerna för broar, gång- och cykelvägar samt båtbryggor i enlighet med ka-

nalbolagets förslag under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 

ägarkommuner. 

 

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

Gunstad Bäckman (C) och Greger Lundell (SD). 

 

Härefter återingräder Catarina Pettersson (S) samt återtar ledningen av sam-

manträdet. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 26 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 99 

 

Medverkan i miljö- och klimatråd för Västmanlands län    Dnr 121/16 

 

Landshövdingen i Västmanland har för avsikt att bilda ett miljö- och klimatråd 

för att befästa och utveckla den goda samverkan som redan finns i länet och in-

bjuder därför i skrivelse den 15 april 2016 länets landsting, kommuner, nä-

ringsliv, statliga myndigheter och akademi att senast den 16 maj 2016 inkomma 

med beslut om eventuell medverkan i rådet. 

 

Syftet med rådet är att vara en samverkande och pådrivande kraft i länets ar-

bete för ett hållbart samhälle. Arbetet ska utföras i linje med: 

 

 FN:s hållbarhetsmål får en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar 

värld 

 De miljömål som riksdagen har fastställt 

 Internationella och nationella klimatmål för att åstadkomma en 

energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning 

 

Arbetet inom miljö- och klimatrådet ska även resultera i en gemensam vision 

som kan kopplas samman med strategier, mål och åtgärder. Rådet ska bidra 

till att viktiga miljö och klimatfrågor synliggörs och prioriteras inom de egna 

organisationerna och i samhället. 

 

Miljö- och klimatrådets arbete kommer att ledas av landshövdingen som ord-

förande i rådet. Länsstyrelsen i Västmanland samordnar och administrerar 

rådets arbete genom en beredningsgrupp. Till rådet kommer två fokusgrupper 

att knytas i syfte att arbeta operativt inom "Energi och klimat" samt "God 

livsmiljö". Dessa fokusgrupper leds utav representanter från övriga organi-

sationer representerade i rådet. Vidare ansvarar länsstyrelsen på uppdrag av 

rådet för att inriktningsbeslut som fattas av rådet planeras, genomförs och 

följs upp. 

 

Då arbetet kräver stort engagemang på alla nivåer i samhället är avsikten att 

rådet ska utvecklas till en samverkansorganisation som involverar och engage-

rar personer på olika nivåer i respektive organisation. Med anledning av detta 

ser man gärna att det är den högsta politiska ledningen i länets kommuner 

och landstinget samt av företagsledare och chefer från statliga myndigheter 

och akademi som är representerade på rådets högsta nivå. 

 

Målet är även att övriga berörda politiker och tjänstemän med uppgifter inom 

miljö energi och klimatområdet ska bli involverade i rådets arbete på olika 

sätt och på olika nivåer. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 27 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KS § 99 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunen ska medverka i länsstyrelsens 

miljö- och klimatråd för Västmanlands län och att kommunstyrelsens ordfö-

rande ska ingå i rådet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yr-

kande 

 

att Hallstahammars kommun ska medverka i länsstyrelsens miljö- och klimat-

råd för Västmanlands län, samt  

 

att kommunstyrelsens ordförane ska ingå i rådet. 

 

 

 

____ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Catarina Pettersson 

 Reglementspärmen 

 Nämndkansliet 

  

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-05-16 28 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 100 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-16 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-16 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2016-05-09 och personalutskottets protokoll  

2016-04-20 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 

 


