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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 14.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderad pga gällande lag 

  

Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) 
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S)   
 Thure Andersen (S) §§ 204-205  
 Marijo Edlund (S)  
 Tony Frunk (S)  
 Reijo Tarkka (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Sigge Synnergård (L)   
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Åsa Kfouri (MP)  
 Rolf Hahre (S) §§ 206-222  
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S) §§ 204-205, Lennart Ahlström (S), Örjan Andersson 

(S),  Peter Ristikartano (MP), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V) och 

David Lindberg (L), samt kommunsekreterare Carina Iwemyr, kommunchef 

Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 205 
Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Marijo Edlund (S) och Sigge Synnergård (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 8 december 2016 klockan 08.00  
 

Underskrifter  Paragrafer 204-222 

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

  Carina Iwemyr 
  

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

  Catarina Pettersson (S) 
  

    

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

  
 Marijo Edlund (S)     Sigge Synnergård (L) 
 

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

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 204-222 
  

Sammanträdesdatum 2016-12-05 
  

Anslaget uppsättes 2016-12-08 Anslaget nedtages 2016-12-30 

      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Patrik Skanser 
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KS § 204 

 

Information av kommunchefen/förvaltningen   Dnr 19/16 

 

Finskinformatör Marianne Kiiskilä informerar om finskt förvaltningsområdes 

verksamhetsplan. 

 

Kultur- och fritidschefen informerar om kommunens ansökningar om 

varumärkesregistreringar avseende konstgalleriet i kulturhuset. 

 

Kommunchefen informerar att kommunen erhållit 7,3 miljoner i byggbonus 

vilket är näst bäst i länet. Vidare informerar hon om pågående diskussioner med 

Hallstahem om uthyrning av Hus 2 vid Trollebo. 

 

Vidare informerar kommunchefen om att en klimatpanel ska arbetas fram 

utifrån uppsatta mål. Den politiska styrgruppen kommer att bestå av 

kommunstyrelsens, bygg- och miljönämndens och tekniska nämndens 

arbetsutskott. 
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KS § 205 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

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

ferna: 

 

§ 204 - finskinformatör Marianne Kiiskilä 

§§ 208-210 – bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren 

§§ 211-213 – teknisk chef Kjell Jacobsson 

§ 214 – socialchef Lillemor Quist 

§ 215 - bygg- och miljöchef Anders Östlund 

§ 216 – planchef Jacob Lithammer 

§ 207, 218 – kommunchef Carin Becker-Åström 

§ 220 – kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 

 

 

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.50 – 14.00. 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KS § 206 

 

Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 

 

Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 

möte. 
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KS § 207 

 

Mål och budget 2017-2019 för kommunstyrelsen - avstämningsbeslut   

Dnr 164/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 bl a att fastställa kom-

munstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2017-2019. Vidare be-

slutade kommunfullmäktige den 20 juni 2016 § 77 bl a att styrelsen, nämnder, 

förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrappor-

tera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 

2017 till 2019 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges gemensamma 

mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporte-

ringen skall inlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2017-

2019. Av förslaget framgår bland annat att kommunstyrelsen förväntas erhålla 

en planeringsram om 71 746 tkr, ett tillskott med 2 600 tkr, inför arbetet med 

verksamhetsplan och budget för år 2017. För 2018 – 74 616 tkr, ett tillskott 

med 2 870 tkr och för 2019 – 75 356 tkr, ett tillskott med 740 tkr. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 175. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fastställa mål och budget 2017-2019 utifrån kommunfullmäktiges beslut den 

20 juni 2016 § 121. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Sigge Synnergård (L). 

 

 

 

_______ 
Exp till: Kommunchef 
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KS § 208 

 

Avstämning mål och budget 2017 – 2019    Dnr 161/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 om mål och budget för 

åren 2017 till 2019. Avstämningsbeslutet utgår från det beslutet. Efter fullmäk-

tigebeslutet har dels delårsrapport per augusti, jämte årsprognos för år 2016 

upprättats, vidare har nämndernas stämt av förutsättningarna för planen utifrån 

fullmäktigebeslutet. Delårs/årsprognosen för år 2016 uppvisar i förhållande till 

resultatprognosen per april en försämring om drygt 10 Mkr. Totalt prognostice-

ras nu för helår 2016 underskott om cirka 10 Mkr. I junibeslutet utökades bud-

getramarna enligt nedanstående för att ge verksamheterna bättre betingelser för 

att utföra sina uppdrag. Utöver att hela skattekraftstillväxten lades ut som ram-

höjningar har dessutom 13,2 Mkr tillförts från staten via det generella statsbi-

draget. Utöver detta överförs också budgetanslag från pensionskostnader till 

verksamheterna. Denna överföring fortsätter sedan under åren framöver. Totalt 

kommer under åren 2017- 2018 17+10 Mkr, dvs totalt 27 Mkr att överföras till 

den egentliga verksamheten. 

 

Målsättningen för Mål och Budgetplanen 2017- 2019 är att kommunen uppvi-

sar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,0 pro-

cent av skatter och statsbidrag skall eftersträvas eller 0,5 procent för varje bud-

getår. Resultatmålen klaras inte i föreliggande förslag.  

 

Ny vision samt nya kommunfullmäktigemål och nämndmål är antagna och in-

går i detta dokument. Särskilda indikatorer för att mäta måluppfyllelse har 

kopplats till respektive mål.  

 

Per första november 2015 uppvisar befolkningssiffrorna 15 665, d v s 35 perso-

ner under nu gällande befolkningsantagande (som styr skatte- och statsbidrags-

prognosen). Befolkningsläget per 31 mars uppvisar 15 705 personer. Per sista 

september 2016 uppgår befolkningen till 15 839 personer, en folkökning från 

årsskiftet med 194. Antalet födda uppgår till 127 och antalet avlidna till 113. 

Flyttnettot uppgår till +180 personer (863 inflyttade och 682 utflyttade). Av de 

inflyttande kommer 466 från länet, 283 från övriga landet och 114 från utlan-

det. Befolkningsprognosen för läget oktober/november pekar mot en kommun-

befolkning kring 15 850 personer. Föreslås att skatteprogonsen nu räknas upp 

med hänvisning till bättre befolkningsläge. Från det tidigare befolkningsan-

tagandet har 100 nya kommuninnevånare tillkommit. Förutsättningarna för 

fortsatt befolkningstillväxt måste anses som goda. Privata entreprenörer bygger 

för närvarande bostäder i vår kommun, dessutom planerar vi själva att uppföra 

ett bostadshus i Kolbäck efter Hallstavägen. Förslag till beslut beräknas komma 

till kommunfullmäktige i år. I grunden samma typ av hus som uppförts vid 

Trollebo för HVB boende för ensamkommande. Vår bostadsplanering framgår 

av det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet.  
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Forts KS § 208 

 

Befolkningsprognosen framöver bygger på folkökning som till 50 % består av 

förskole- och skolbarn, vilket har beaktats i barn- och utbildningsnämndens 

budgetram. Vid en uppföljning av detta kan vi se att för närvarande uppgår 

andelen förskole- och skolbarn till nästan 2/3-delar. Detta kan behöva beaktas i 

dels detta avstämningsbeslut samt dels i den framtida planeringen. Förutsätt-

ningarna för en fortsatt befolkningstillväxt måste anses som mycket goda om vi 

lyckas med bostadsplaneringen. Just nu ser det ut som om flera externa aktörer 

visar intresse för att bygga i vår kommun. Planberedskapen, med nya detaljpla-

ner på gång och nya exploateringsområden borgar för att vi skapar goda be-

tingelser för fortsatt folkökning.  

 

Alla till buds stående medel har använts för att så långt möjligt förbättra bud-

getramarna för våra verksamheter. Föreliggande förslag till budgetramar utgör 

den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag. 

Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del av 

verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsva-

rande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar 

uppdraget med tilldelade resurser. 

 

Den nyligen upprättade delårsrapporten/årsprognosen indikerar fortsatta svårig-

heter inom framförallt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Be-

folkningsläget och en något förhöjd risknivå i våra placeringar kan ge visst ut-

rymme för extra ramtillskott. Totalt utökades budgetramen mellan 2014 och 

2016 med 96 miljoner kronor. Nu föreslås ytterligare budgetförstärkningar med 

49+46+25 miljoner kronor mellan 2017 och 2019 (dvs 4 Mkr utöver junibeslu-

tet i permanenta budgetförstärkningar). För att få ihop helheten har det budgete-

rade resultatet sänkts mot noll. Vidare används från och med 2017 avkastingen 

i pensionsportföljen för att delvis täcka utgående pensioner. Från år 2018 an-

vänds tillgångar i värdepappersportföljen för att fullt ut finansiera utgående 

pensionser intjänade före år 1998. Nyintjänad pensionsrätt enligt nu gällande 

pensionsavtal finansieras genom det s k personalkostnadspålägget. Kvar som 

enskild budgetpost från och med 2018 finns bara kvar den förmånsbestämda 

pensionen som beräknas öka från dagens nivå, 2 Mkr till 5 Mkr 2019 beroende 

på att flera personer kommer att tjäna in förmånspension samt att beräkningen 

av inkomstprisbasbeloppet kommer att stiga ”mindre än den faktiska löneut-

vecklingen”. För de kommande åren räknas med en folkökning om 75-85 per-

soner varav mer än hälften i förskole- och skolåldern. 

 

Grundförutsättningen för de ramar som nu föreslås för de kommande tre åren är 

att kommunbefolkningen fortsätter att öka med minst 75 personer per år. Dess-

utom förutsätts att folkökningen inte medför extra verksamhetskostnader föru-

tom ”normaluppräkning på grund av ökad målgrupp för respektive verksam-

het”.  
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Forts KS § 208 

 

De ramar som nu föreslås ger förbättrade betingelser för att vidmakthålla och 

dessutom utveckla våra viktiga välfärdsuppdrag och skapa mervärden för såväl 

befintliga som nytillkomna kommuninnevånare. Priset för detta är en försämrad 

totalekonomi. I detta avstämningsbeslut föreslås som nämnts tidigare ytterligare 

tillskott till hemtjänsten med 2 Mkr för bemanning och ob-ersättningar. Vidare 

föreslås 2 Mkr till skolan för fler elever än vad som antogs i våras, 2 Mkr. Ut-

över dessa ramhöjningar föreslås en tillfällig planeringsreserv om 2+2 Mkr, 

under år 2017 för att hantera tidsförskjutningar i handlingsplanerna och svårig-

heter att bedöma antalet gymnasieungdomar. Särskilda villkor skall arbetas 

fram för planeringsreserven.  

 

Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt 

har beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebeta-

larnas pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restrik-

tion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs 

för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella 

målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs 

också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för 

att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan 

ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga eko-

nomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot 

verksamhetens behov på längre sikt. 

 

God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för hel-

heten att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att 

verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. 

Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart 

samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerstäl-

ler kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en 

utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och 

mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger informa-

tion om avvikelser mot uppställda mål. Målsättningen om minst 0,5 procent av 

skatter och avgifter i årligt resultat för hela perioden klaras inte. Resultatnivån 

ligger kring 0,6 procent 2017 för att sedan sjunka mot noll de två kommande 

åren.  

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junimöte att fastställa utdebiteringen till 

21:81 kr/skkr för år 2017. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 176. 

 

MBL-information har ägt rum den 29 november 2016. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
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Forts KS § 208 

 

Reijo Tarkka (V) yrkar, som ett tillägg till arbetstutskottets förslag avseende 

hyresavtal, att kommunstyrelsen under första kvartalet 2017 ska justera nämnd-

ramarna. 

 

Sedan propositiosnordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till Reijo Tarkkas (V) tilläggs-

yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till avstämning mål och budget för 

perioden 2017-2019 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 

 

att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med  

180 000 tkr för år 2017 och 40 000 tkr för år 2018 och 35 000 tkr för år 2019 

års investeringar, 

 

att delegera till kommunstyrelsen att under första kvartalet 2017 justera nämnd-

ramarna för nya hyresavtal, förändrad internränta och avskrivningar, 

 

att delegera till kommunstyrelsen att ta fram regler för uppföljning av dels 

handlingsplanerna och hur verksamheten och ekonomin utvecklas under 2017,  

 

att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa regler kring hantering av den till-

fälliga planeringsreserven för år 2017, 

 

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användandet av planeringsre-

serven,  

 

att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske 

minst tertialvis under år 2017 med snabbrapport över ekonomi och verksamhet 

samt uppföljning av beslutade handlingsplaner att inlämnas till kommunstyrel-

sen, samt 

 

att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 

nämnd om, vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommun-

styrelsen skyndsamt underrättas och ny handlingsplan över hur budgetbalansen 

skall nås upprättas. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Sigge Synnergård (L) utom vad som avser beslutet om justering av nämnd-

ramar för nya hyresavtal. 
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Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj    
Dnr 276/16 
 

Bitr kommunchefen/konomichefen anför i skrivelse den 6 november 2016 att 

det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kom-

munfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till 

kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. 

Delegeringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente 

men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis 

kommunens budget. 

 

Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutande-

rätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som 

exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplå-

ningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. 

Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut 

om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett grän-

serna för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa 

ramar inte längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet 

kommunfullmäktige. 

 

Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens 

skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det 

kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl ny-

upplåning som omsättning av lån.  

 

Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens bud-

get. För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar 

beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja 

vad som är ny upplåning och omsättning av lån vid beslut om upplåning.  

 

Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till 

delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen 

får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som 

avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant dele-

geringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäk-

tige angett ramar för nyupplåning och omsättning av lån. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 120 att öka kommunens 

skulder samt att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, mot-

svarande ett rambelopp om högst 150 000 000 kronor. För år 2016 har kom-

munstyrelsen rätt att nyupplåna 130 000 000 kronor, upplåning har skett under 

sommaren 2016. Med hänvisning till ny investeringsplan 2017-2019 behöver 

junibeslutet (KF 120/2016) upphävas och nytt beslut tas. 
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 177. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna d v s öka kommunens skulder, med 

totalt 180 000 000 kronor under år 2017 med utgångspunkt i föreslagen investe-

ringsplan i Mål och budgetdokumentet 2017-2019, samt 

 

att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett 

rambelopp om högst 150 000 000 kronor.  

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av kommunfull-

mäktiges beslut ovan 

 

att ekonomichefen har rätt, att för kommunstyrelsens räkning nyupplåna, dvs 

öka kommunens skulder, med totalt 180 000 000 kronor under år 2017 med ut-

gångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budgetdokumentet 2017-

2019, samt   

 

att ekonomichefen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett ram-

belopp om högst 150 000 000 kronor per år.  

 

 

 

_______ 
Exp till: Bitr kommunchef/ekonomichef 
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KS § 210 

 

Säkerhet för borgen Hallsta Ridklubb (HARK) m m  Dnr 278/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att ikläda sig bor-

gen för Hallsta Ridklubb under förutsättning att kommunen erhåller tillräcklig 

säkerhet för borgensteckningen. Kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga 

kraft. 

 

Av avtal mellan kommunen och Hallsta Ridklubb framgår bland annat enligt § 

3-5: 

Att Hallsta Ridklubb kontinuerligt rapporterar till kommunen varvid man 

gemensamt följer upp och gör avstämningar av projektets olika delar avseende 

byggnation, ekonomi och en tydlig prestationsbunden lyftplan. Att Hallsta rid-

klubb årligen betalar av sina ränte- och amorteringsavier till sin långivare kring 

2 mkr per år. Att Hallstahammars kommun genom dess kultur- och fritids-

nämnd bereds insyn i föreningens ekonomi för att kunna följa upp och göra av-

stämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och presta-

tionsbunden lyftplan. Att Hallsta ridklubb informerar kommunen om ansvarig 

byggprojektledare för hela projektet utöver den kontrollansvarige innan starten 

av byggnationen. Att Hallstahammars kommun kan erhålla tillräcklig säkerhet i 

fastigheten genom panträtt eller annan säkerhet. Att klubbens verksamhet även 

fortsättningsvis i huvudsak riktar sig till barn- och ungdomar. 

 

Hallstahammars kommun äger rätt att överta anläggningen mot bokfört värde 

altenativt kvarstående låneskuld om Hallsta Ridklubb som ideell förening upp-

hör. Den i driftbudgeten anvisade ökningen av driftbudgeten med full effekt om 

3 mkr/år (idag erhåller Hallsta Ridklubb 0,67 mkr i årligt bidrag) skall utöver 

ökat driftbidrag även inrymma amortering/avskrivning av investeringen under 

15-20 år. Hallsta Ridklubb ska vid varje årsmöte informera tillträdande styrelse 

om detta avtal och dess innebörd. 

 

Enligt avtalet är bedömningen av undertecknad att tillräcklig säkerhet finns, att 

utöver avtalet även kräva att föreningen tar ut pantbrev på exempelvis halva 

borgenbeloppet (eller annat belopp) kan påverka säkerhetsläget för kommunens 

borgen. En tät och noggrann dialog mellan kommunen och föreningen torde 

dessutom säkra såväl kommunens borgensteckning som föreningens och dess 

medlemmars fortlevnad.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 178. 

 

Åsa Kfouri (MP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att Hallsta 

Ridklubb senast under första kvartalet 2017 inteckna fastigheten med pantbrev 

motsvarande 30 miljoner kronor varmed pantbreven ska skrivas in hos Lant-

mäteriet i kommunens namn. 
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Forts. KS § 210 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

Åsa Kfouris (MP) tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att avtalet mellan Hallstahammars kommun (kultur- och fritidsnämnden) och 

Hallsta Ridklubb innebär att tillräcklig säkerhet för kommunens borgen uppnås.  

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen  

 

att, hemställa hos Hallsta Ridklubb att senast under första kvartalet 2017 in-

teckna fastigheten med pantbrev motsvarande 30 miljoner kronor varmed pant-

breven ska skrivas in hos Lantmäteriet i kommunens namn. 

 

 

 

_____________ 
Exp till: Bitr kommunchef/ekonomichef 

 Kommunchefen 

 Hallsta Ridklubb 
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KS § 211 

 

Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-

ningar fr o m den 1 januari 2017 (va-taxa)     Dnr 221/16 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015 § 

146. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsänd-

ringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en 

gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas 

av kommunfullmäktige.   

 

Tekniska nämnden behandlade ärendet gällande VA-taxan den 28 september 

2016 § 99. Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 § 162 att återre-

mittera ärendet för ytterligare beredning. 

 

Förändringar som är gjorda efter återremissen är att debitering av VA-anlägg-

ningar för obebyggda tomter har tagits bort och brukningsavgifterna är index-

uppräknade. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2016 bland annat att ”I 

dagsläget täcker inte anläggningsavgifterna anläggningskostnaderna för vatten, 

spill- och dagvatten. 

 

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 

för den allmänna VA- anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på 

ett skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte 

täcker kostnaderna är fördelningen inte rättvis i nuläget. Den ojämna fördel-

ningen utgör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  

 

Kommunen avser att införa en komplett VA-taxa, där dagvatten utgör en egen 

del, i två steg. Första steget avser att göra en höjning om 50 % av anläggnings-

avgifter för (typhus A) och (Typhus B). Höjningen av anläggningsavgifterna 

ska implementeras i VA-taxan och börja gälla från och med årsskiftet 

2016/2017. 

 

Steg 2 avser en andra höjning av anläggningsavgifterna i samband med införan-

det av brukningsavgifter för dagvatten årsskiftet 2017/2018 för att jämna ut 

kostnaderna så att verksamheten får egen ekonomisk bärighet. Den andra höj-

ningen av anläggningskostnaderna måste först utvärderas innan en procentsats 

fastställs. Utvärderingen påbörjas under första delen av 2017 för att eventuellt 

gälla från årsskiftet 2017/2018.” 

 

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till ny taxa där anläggningsav-

giften höjs med 50 %. För Typhus A (normal villa) innebär det en höjning från 

58 883 kronor till 88 325 kronor. För typhus B (flerbostadshus) innebär det en 

höjning från 208 905 kronor till 313 357 kronor. 
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Forts KS § 211 

 

Brukningsavgifterna höjs med 0,9 %, detta motsvarar en höjning med 61 kronor 

inklusive moms för en normalvilla.  

 

Tekniska nämnden beslutade den 23 november 2016 § 123 att föreslås kom-

munfullmäktige att fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2016 samt att debite-

ring ska ske kvartalsvis. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 179. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

  

att upphäva sitt beslut den 30 november 2015 § 146 och från och med den 1 

januari 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och av-

loppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet 

hörande bilaga, samt  

 

att debiteringen skall ske kvartalsvis. 
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KS § 212 

 

Reduktion av tomtpris under 2017 för kommunal tomt – certifierad 

passivhus enligt FEBY12   Dnr 275/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2016 § 71 att under 2016 får köpare 

av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 50 000 kronor om köparen in-

kommer med intyg att byggnaden är certifierad passivhus enligt FEBY12 

(kravspecifikation för passivhus framtagen med finansiering från bland annat 

Energimyndigheten och Boverket), varvid intyget ska inkomma inom två år 

från slutbesked. 

 

Tekniska nämnden vill nu att reduktionen av tomtpris för kommunal tomt 

gällande passivhus ska förlängas och gälla 2017. 

 

Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2016 § 127 att under 2017 får 

tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 50 000 kronor om 

köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad passivhus enligt 

FEBY12 och att intyg ska inkomma inom två år från slutbesked.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 180. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att under 2017 får tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 

50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad 

passivhus enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen med 

finansiering från bland annat Energimyndigheten och Boverket), varvid intyget 

ska inkomma inom två år från slutbesked. 

 

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

Anna Gunstad Bäckman (C). 
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KS § 213 

 

Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) gällande statlig medfinan-

siering för byggande av laddstolpar för elfordon i kommunen     Dnr 159/16 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Elektrifiering 

kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordons-

flotta. Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp kompletterande 

laddstolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.  

 

Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en hållbar 

laddinfrastruktur. Om man tittar på de försök till sammanställningar som gjorts 

finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. Övriga lan-

det har inte kommit riktigt lika långt. 

 

Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige be-

sluta 

 

Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart laddstolpar kan 

byggas runt om i vår kommun. 

 

Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till del-

finansiering från staten.” 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat: ”De elbilar som finns idag 

laddas till största del hemma, 84 % och en liten del, 16% laddas borta genom så 

kallad destinationsladdning. Generellt så laddas bilarna där föraren stannar, det 

är inte så att föraren stannar där bilen kan laddas. En destinationsladdare kostar 

runt 25 – 50 kkr och kräver årlig service för att fungera ordentligt. Denna ser-

vice är inget som kommunen bör tillhandahålla utan det bör ligga på företag 

eller föreningar. Om tankningen dessutom ska debiteras skapar det en administ-

ration som inte bör ligga på kommunen.  

 

Att ta fram förslag på var laddstolpar i kommunen är en bra idé och vi har idag 

2 laddstolpar vid kommunhuset. För kommunens egen del kommer det sättas 

upp fler laddstolpar för kommunens fordon där vi ser att behovet finns. Genom 

att ha färdiga förslag på var offentliga laddstolpar kan sättas upp underlättar vi 

för företag och föreningar att komma igång med processen att sätta upp ladd-

stolpar.  

 

Genom sin satsning Klimatklivet erbjuder Naturvårdsverket aktörer runt om i 

landet möjlighet att söka pengar för att bl.a. sätta upp laddstolpar. Kommunen 

kan fungera som rådgivare och sprida information om att dessa pengar går att 

söka. I vår region har Mälarenergi sökt pengar för att förbättra infrastrukturen  
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Forts KS § 213 

 

för elbilar med laddstolpar på strategiska ställen och är en drivande aktören i  

detta arbete. Kommunen kan ha en katalysatorroll samt underlätta arbetet med 

infrastrukturen för elfordon bl.a. genom att tillhandahålla mark genom hyres-

avtal.” 
 

Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2016 § 128 att motionen dels av-

slås avseende förslag på finansiering, dels ska bifallas gällande förslag på var 

laddstolpar kan byggas i Hallstahammars kommun. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 181. 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckmans (C) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att motionen om statlig medfinansiering gällande byggande av laddstolpar för 

elfordon i Hallstahammars kommun dels bifalls gällande förslag på var ladd-

stolpar kan byggas i Hallstahammars kommun, dels avslås avseende förslag på 

finansiering, i enlighet med tekniska nämndens beslut den 23 november 2016 § 

128.  

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C). 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-12-05 19 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KS § 214 

 

Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 

2017   Dnr 277/16 

 

Nu gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Hallstahammars 

kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 28 april 2014 § 71. Därefter 

har en årlig omprövning av avgifterna gjorts vid varje årsskifte med beaktande 

av ändrade prisbasbelopp. 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 16 november 2016 bl a att sedan den 

nu gällande taxan fastställdes har en rad saker skett som motiverar en föränd-

ring av avgifterna, såsom förändrad lagstiftning, kostnadsökningar och sub-

ventionsgrader. Detta har skapat ett behov av att ändra nu gällande avgifter 

inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun.” 

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till avgifter inom vården och om-

sorgen i Hallstahammars kommun. De förändringar som föreslås är bl a att inte 

knyta avgifterna till prisbasbeloppet som tidigare. Därutöver föreslås föränd-

ringar i avgiftsnivåer i vissa fall: 

 

 Matabonnemanget föreslås höjas till 3 500 kr/mån 2017 (idag 3 210 

kr/mån). Detta påverkar också kostnaden per portion. 

 Månadsavgiften för trygghetslarm föreslås höjas till 230 kr/mån (idag 

210 kr/mån) samt att den enskilde även betalar för slitage, borttappade 

produkter samt förbrukningsvaror som armband, klockor och batterier. 

Avgift för ej återlämnat larm föreslås också tas ut. 

 Avgiften för tillfälliga besök kvällstid/nattetid inom hemsjukvården 

föreslås också höjas men inte avgiften för de som har hemsjukvård ofta, 

där lämnas avgiften oförändrad.  

 Förslag till höjda avgifter berör inte LSS-verksamheten, utan i enstaka 

fall där brukaren har ett trygghetslarm.  

 

Därtill föreslås en höjning av maxtaxan gällande månadsavgiften för hemtjänst 

och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, till 

högst en tolftedel av 0,5392 procent av prisbasbeloppet, d v s max 2 013 kr/ 

mån (utan höjning av avgiftstaket 1 792 kr/mån). Den högsta månadsavgiften 

för bostad i särskilt boende föreslås ändras till högst en tolftedel av 0,5539 

procent av prisbasbeloppet, d v s max 2 068 kr/mån (utan höjning av avgifts-

taket 1 867 kr/mån). Prisbasbeloppet för år 2017 är beräknat till 44 800 kronor. 

 

Socialnämnden föreslår den 24 november 2016 § 137 att fullmäktige fastställer 

nya avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun gällande  

fr o m den 1 mars 2017. 
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Forts KS § 214 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 182. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att upphäva sitt beslut den 28 april 2014 § 71 och fastställa avgifter inom vår-

den och omsorgen i Hallstahammars kommun att gälla fr o m den 1 mars 2017, 

enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 215 

 

Taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- 

och foderområdena fr o m den 1 januari 2017   Dnr 274/16 

   

Nu gällande avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen antogs av kom-

munfullmäktig den 19 december 2011 § 228. Avgiften fastställdes efter då-

varande riskmodul framtagen av livsmedelsverket.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2016 bland 

annat: ”Offentlig kontroll ska säkerställa att livsmedelsföretagaren når målen i 

livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenten ska ha till-

gång till säkra och redliga livsmedel som är rätt märkta. Offentlig kontroll ska 

vara effektiv och ändamålsenlig. Därtill kommer att den ska vara riskbaserad 

och att hänsyn ska tas till tidigare kontrollresultat. 

 

De ändringar, som bygg- och miljönämnden föreslår i taxan innefattar att tim-

taxan, som uppgått till 700 kronor per timme sedan 2009 nu föreslås att höjas 

till 813 kronor per timme. För extra kontroll föreslås timtaxan fortsättningsvis 

vara 741 kronor.”  

 

Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 november 2016 § 83 att kommun-

fullmäktige antar ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll 

inom livsmedels- och foderområdena. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 183. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2011 § 228 anta ny taxa för 

Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderom-

rådena att gälla fr o m den 1 januari 2017, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 216 

 

Detaljplan för del av Strömsholm, Blåklockan (Strömsholm 8:60), Dp 218, 

- för antagande    Dnr 301/15 

 

Planförslaget omfattar fastigheten Strömsholm 8:60. Idag är marken planlagd 

för kontor. Planförslaget innebär att fastigheten Strömsholm 8:60 kan användas 

för bostadsbebyggelse och kontor.  

 

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 7 juni 2016 t o m den 10 

juli 2016. Totalt kom det in 10 skriftliga synpunkter på planförslaget. I 

samrådsredogörelsen finns alla yttranden att läsa. Under perioden 26 oktober 

2016 t o m den 16 november 2016 var planförslaget ute på granskning. 9 skrift-

liga synpunkter kom in vilket föranledde en mindre ändring i planbeskriv-

ningen. Samtliga synpunkter finns att läsa i granskningsutlåtandet. Detaljplanen 

har handlagts med standard planförfarande vilket gör att kommunstyrelsen be-

slutar om antagande. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 185. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta detaljplanen för Blåklockan (Strömsholm 8:60), Dp. 218, 

 

att detaljplanen för Blåklockan (Strömsholm 8:60), Dp. 218, bedöms vara för-

enlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 

kap. Miljöbalken, samt 

 

att godkänna granskningsutlåtande för detaljplan Blåklockan (Strömsholm 

8:60), Dp. 218. 

 

 

___________ 
Exp till. Planavdelningen 
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KS § 217 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M) gällande amning i offentliga 

miljöer m m   Dnr 194/16 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 4 augusti 2016: ”Idag saknar 

Hallstahammar kommunala bestämmelser som skyddar ammandes rätt att 

amma i det offentliga rummet. Kvinnor som vill amma är utsatta för godtyck-

liga bedömningar av var de får amma.  

  

Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker på offentliga platser som ex 

bibliotek. Det är inte acceptabelt. Idag har många åsikter om amning, många 

kvinnor känner sig påhoppade av ord, blickar och handlingar. Många kvinnor 

upplever det ångestfyllt att amma offentligt då det blivit allt vanligare att det 

ifrågasätts. Oavsett om man väljer att amma eller flaskmata sitt barn ska man 

mötas med respekt.  

  

WHO rekommenderar att mammor helammar sina barn i 6 månader, därefter 

att man delammar sina barn i kombination med mat så länge barnet och 

mamman vill. För kvinnans del kan det alltså bli en konflikt mellan att amma 

sitt barn och att röra sig i det offentliga rummet. Vi är ett modernt samhälle där 

var och en ska kunna röra sig fritt, även om man har ett spädbarn som råkar bli 

hungrigt. 

  

Idealet vore en lagstiftning som skyddade mammor och barn, det kan vi i kom-

munfullmäktige inte påverka. Men vi kan införa tydliga skrivningar i kommu-

nens ordningsföreskrifter. Det skulle vara ett bra steg och markera att i Hallsta-

hammar är ammande mammor, såväl som flaskmatande, välkomna.  

  

Därför yrkar jag 

att rätten till amning i offentliga miljöer, samtliga kommunala lokaler samt 

verksamheter där barn i vanliga fall har rätt att vistas, skrivs in i Hallstaham-

mars ordningsföreskrifter.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 186. 

 

Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 

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

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att uttala följande:  
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Forts KS § 217 

 

I de lokala ordningsföreskrifterna hanteras lokala ordningsregler. Detta innebär 

att föreskrifterna i första hand reglerar förbud av vissa beteenden. Diskrimine-

ring av ammande barn och föräldrar torde istället vara en fråga som bör regleras 

i diskrimineringslagstiftningen om sådant behov skulle finnas, samt 

 

att motionen härmed ska anses vara besvarad. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M). 
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KS § 218 

 

Fråga om kommunens avtal med kollektivtrafikmyndigheten angående 

Brukslinjen i Hallstahammars kommun   Dnr 206/16 

 

Hans Strandlund (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 sep-

tember 2016 ärende gällande kommunens avtal med kollektivtrafikmyndig-

heten angående Brukslinjen i Hallstahammars kommun. 

 

Kommunchefen redogör i skrivelse den 24 november 2016 för ärendet. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 187. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

att notera redovisningen som en anmälan 

 

 

 

___________ 
Exp: Hans Strandlund 

 Kommunchef 
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KS § 219 

 

Regional digital agenda för Västmanlands län - för yttrande    Dnr 246/16 

 

Länsstyrelsen har översänt förslag till strategidokumentet Regional digital 

agenda för Västmanland för yttrande. Yttrande ska vara länsstyrelsen tillhanda 

senast den 9 december 2016. 

 

Länsstyrelsen och landstinget i Västmanlands län, har i bred samverkan med 

länets aktörer tagit fram ett förslag till en strategi för hur vi i länet ska bidra till 

genomförandet av den nationella digitala agendan, samt hur vi ska verka för att 

uppnå målsättningen om ”Ett Västmanland där tillgängliga digitala tjänster 

möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor.” Strategidokumentet Regional 

digital agenda för Västmanland utgör den gemensamma ansatsen i länet, där 

kommuner, länsstyrelse och landsting undertecknar och övriga aktörer i länet 

ges möjlighet att vara signatärer. Målsättningen tillsammans med de utpekade 

områdena i strategin har tagits fram gemensamt i länet under året och har en 

stark koppling till redan pågående arbete i länet samt det som Sveriges kommu-

ner och landsting (SKL) genomför. Att i Västmanland gå i takt med den natio-

nella utvecklingen och skapa förutsättningar för att implementera pågående 

arbete är viktigt. Det ger oss i Västmanland möjligheter att ta en frontposition 

för den digitala utvecklingen i landet. Under våren 2017 fortsätter arbetet med 

att ta fram en handlingsplan tillsammans med länets aktörer för att realisera 

Västmanlands regionala digitala agenda.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivele den 18 november 2018 bl a att 

överlag är förslaget till strategi mycket bra. Det finns dock några detaljer som 

kan påpekas: Det framgår inte hur länge strategidokumentet gäller. Den tek-

niska utvecklingen förändras snabbt och gör att strategier av denna karaktär har 

en relativt kort aktualitets tid och behöver där för revideras med jämna inter-

vall. Det vore bra om ett sådant intervall också fastställs. Till strategin ska 

också en handlingsplan tas fram. Det framgår att detta arbete ska påbörjas 

under våren 2017. Här ser vi gärna ett måldatum då handlingsplanen förväntas 

vara klar. Är viktigt för kommunernas planeringsförutsättningar. I det digitalt 

innanförskapet behöver vi även ta hänsyn till de geografiska förutsättningarna. 

Det behöver understrykas att oavsett vart man bor ska samma förutsättningar 

ges för att kunna ta del av den pågående digitaliseringen. Detta får då en direkt 

koppling till infrastrukturen och belyser behovet av utbyggnaden av bredband 

på landsbygden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2016 § 190. 
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Forts KS § 219 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att som sitt yttrande över förslag till regional agenda för Västmanlands län 

överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-11-28. 

 

 

 

_____________ 
Exp till: Länsstyrelsen 

 Ekonomi och planering 
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KS § 220 

 

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län – förlängning av nu gällande 

avtal    Dnr 259/16 

 

Landstinget har ansökt att få ta över det regionala utvecklingsansvaret från sta-

ten från den 1 januari 2017. Samtliga länets kommuner har tillstyrkt lands-

tingets ansökan.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 28 november 2016 § 189 att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

 

Landstinget Västmanland anför i skrivelse den 29 novmeber 2016 bl a att 

Landstinget Västmanland från och med den 1 januari 2017 tar över det regio-

nala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal kal-

las regionkommun. Landstinget kommer att ansvara för insatser för att skapa en 

hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande 

av länsplaner för regional transportinfrastruktur.  

 

Ändringen har aktualiserat en tolkning av parterna avseende punkten 6.1 ovan 

nämnt avtal. Parterna i avtalet är å ena sidan landstinget och å andra sidan 

samtliga kommuner i Västmanlands län. Denna punkt lyder enligt följande;  

6.1 Avtal gäller från och med den 1 januari 2012 och därefter tillsvidare med 

18 månaders uppsägningstid. Om regionkommun bildas gäller inte ovan 

nämnda uppsägningstid utan Avtalet upphör då utan föregående uppsägning 

den dag då regionkommunen bildats.  

 

Samtliga parter är ense om att befintligt Avtal om Kollektivtrafik i Västman-

lands län förlängs med sex månader, med möjlighet till förlängning med ytter-

ligare tid om samtliga parter så medger. Vidare är parterna överens om att 

framtagande av nytt avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen 

där representanter från alla kommuner och region ingår. Parterna är samstäm-

miga om att den gemensamma strävan ska vara att uppnå en överenskommelse 

senast den 30 juni 2017.  

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att befintligt avtal förlängs med sex månader, med 

möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter så medger. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 
 

att befintligt Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands län förlängs med sex 

månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om samtliga parter 

så medger. 

__________ 
Exp til: Landstinget Västmanland 

 Kommunchefen  
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KS § 221 

 

Redovisning av kommunens ansökan av varumärkesregistrering för 

konstgalleri i Kulturhuset    Dnr 273/16 

 

Kultur- och fritidschefen har tidigare under sammanträdet redogjort för det 

uppdrag som förvaltningen haft att ansöka om varumärkesregistrering för 

konstgalleriet i Kulturhuset. Ansökan avseende ”Naturfotografiska” är registre-

rad hos Patent- och registreringsverket. 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna redovisningen samt gjorda ansökningar. 
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KS § 222 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-05 

 

-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-05 

 

-   arbetsutskottets protokoll 2016-11-28  

 

-   personalutskottes protokoll 2016-11-23 

 

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 

 

 


