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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-02-06 1 () 
Plats och tid Kommunhuset, kommunsyrelsens sammanträdesrum, klockan, 08.30 – 14.30 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf,   
 Jenny Hödefors (S)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Sigurd Synnergård (L)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Hans Strandlund (M)   
 Håkan Freijd (M)   
 Sigrid Moser Nyman (SD) § 13  
 Claes Gustavsson (SD)  
 Sari Janssen (SD)  
 Erik Mark (SD) § 14-32  
 Ersättarna: Ingvor Regnemer (S), Kenth Erngren (V), Reinder Nispeling (L), 

Eleonor Zeidlitz (MP), Stieg Andersson (M), Erik Mark (SD) § 13, Carylon 
Karlsson (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg 
Thorstenson, övriga se § 13 
 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  

  
 Kommunhuset den 8 februari 2023 klockan 16.00. 
  
Underskrifter  Paragrafer 13 - 32 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 25 Jenny Hödefors (S) § 25 
  

 
     Justerande …………………………………………………………………………………………… 

 Kjell Ivemyr (S)   Claes Gustavsson (SD) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 13-32 
  
Sammanträdesdatum 2023-02-06 
  
Anslaget uppsättes 2023-02-09 Anslaget nedtages 2023-03-03 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 13 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer  
 
§ 16 – HR-chef Helene Mårtén  
§ 17-19 – Ekonomichef Nicklas Erngren  
§ 20 - Bygg- och miljöchef Anders Östlund  
§ 21 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal och exploateringsingenjör John 
Pedersen 
§ 22, 24 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal 
§ 23 – Miljöingenjör Malin Sernland  
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15 – 13.45. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 14 
 
Information från förvaltningen m fl    Dnr 82/23 
 
Kommunchefen påminner om de utbildningar som kommer att hållas den 22 
och 24 februari för förtroendevalda. 
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KS § 15 
 
Regionala frågor – rapportering, dialoger, information m m    Dnr 82/23 
 
Catarina Pettersson (S) informerar om Stiftelsen för främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal vilken äger 86 % av aktierna i Strömsholms kanal AB.  
Strömsholms Kanals historia, verksamheter och dess ekonomi. 
 
Vidare informerar Catarina Pettersson (S) informerar från: 
 

• Regionens regionala berednings, SRB, tvådagarskonferens i 
Hallstahammar, 
 

• Ägarsamråd med Räddningtjänst Mälardalen där man presenterade 
investeringar och ekonomi. 
 

• Ägarmöte med Mälarenerig Elnät. där man kommer se över 
aktieägaravtalet.  
 

• Kommunstyrelsens målkonferens tillsammans med samtliga nämnders 
arbetsutskott i Färna. 

 
Peter Ristikartano (MP) informerar från VafabMiljö AB senaste styrelsemöte. 
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KS § 16 
 
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroende-
valda i Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 2023 - 2027    
Dnr 380/22 
 
Som anställd eller förtroendevald i Hallstahammars kommun eller i de kommu-
nala bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intressen. Demo-
krati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i kommunen 
inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. 
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta 
har stor betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är 
att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsens, 
nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd 
eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av 
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2017 § 67 om riktlinjer mot korrup-
tion, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Hallstahammars kom-
mun. Nu har nytt förslag till riktlinjer upprättats. Syftet med riktlinjerna är att 
dels visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från 
personer eller företag som man har att göra med i tjänster, dels hur man kan 
resonera och agera när man stöter på frågor om mutor eller jäv och man miss-
tänker eller vet att någon bryter mot riktlinjerna vart man i så fall ska vända sig. 
Riktlinjerna har också kompletterats gällande visselblåsarfunktionen. Ett annat 
syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2023 § 2 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 
beredning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
 
 
_________ 
Exp till: HR-enheten 
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KS § 17 
 
Budgetförutsättningar 2024-2026     Dnr 38/23 
 
Ekonomi- och finansenheten anför i skrivelse den 19 januari 2023 att budget 
2023-2025 fattades av kommunfullmäktige så sent som i december 2022. 
Denna uppdatering innehåller därför endast de förändringar som skett sen dess. 
Antaganden avseende befolkningsutveckling kvarstår från budgetbeslutet. Om-
världsläget har heller inte förändrats i nämnvärd omfattning utan den är fort-
farande aktuell. Någon ny information avseende skatter eller statsbidrag från 
den statliga sidan har heller inte kommit utan även dessa antaganden kvarstår. 
Det som uppdaterats är pensionsprognosen, skatteprognosen, de uppräknings-
faktorer som vi har avseende Prisindex-Kommunal-Verksamhet (PKV). Sam-
manfattningsvis kan dessa förändringar beskrivas med lägre skatteintäkter på 
grund av ett sämre befolkningsutfall per 1 november än vad som prognostise-
rats (-38 personer i förhållande till antagandet). Detta ger även effekter på 
exempelvis inkomstutjämningen som bygger på vår andel av invånare i riket 
och då invånarantalet i riket ökat mer än statens prognos blir vår tilldelning 
lägre än förväntat. Totalt ger det lägre skatter och statsbidrag på 8 miljoner 
kronor. Den pensionsprognos som användes i budgetarbetet var från augusti 
2022 och i den uppdaterade pensionsprognosen hade pensionskostnaderna ökat 
på grund av framförallt inflationen. Detta gör att pensionsprognosen pekar på 
en fördyring på hela 33,7 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta att ut-
gångsläget inför budget 2024 är, allt annat lika med budgetbeslutet i december, 
-53,3 miljoner kronor. För att nå fullmäktiges mål avseende god ekonomisk 
hushållning på 2 % krävs då skattehöjningar eller neddragningar med mot-
svarande 78 miljoner kronor.  
 
Fram till 2025 behövs effektiviseringar på 40 miljoner kronor utöver de redan 
generella effektiviseringar på 1 % för att nå ett resultat som motsvarar 2 % av 
skatter och statsbidrag. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det behövs politisk vägledning för 
att kunna arbeta fram förslag för hur Hallstahammars kommuns budget ska 
komma i balans. Ett problem i budgeteringen är utfallet jämfört med budgete-
rad investeringsbudget. Dokumentet innehåller ett förslag där vi slutar sätta av 
medel för kapitalkostnaderna i förväg och istället hanterar dessa i kommande 
års budgetarbete. Det finns en del problematik som då behöver hanteras och det 
löser symtomen mer än själva problemet. Problemet är att vi har en högre in-
vesteringsbudget än vi har förmåga att göra av med. Största bekymret i budget-
arbetet är att det är kostnader som ökar som inte kan väljas bort. Pensionssy-
stemet ser ut som det gör och vi behöver hantera konsekvensen trots att vår 
intäktssida (skatter och statsbidrag) ökar i betydligt mindre takt än kostnaderna. 
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Forts KS § 17 
 
Arbetsutsktotet har behandlat ärendet den 30 januari 2023 § 23.    
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa budgetförutsättningar daterad den 19 januari 2023 samt uttala att 
det är av särskild vikt att nämnderna och styrelsen behöver hålla sin budget 
2023 för att inte förvärra budgetläget inför budget 2024. 
 
 
 
________ 
Exp till: Ekonomichefen 
 Samtliga nämnder 
 Kommunchefen 
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KS § 18 
 
Internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen    Dnr 17/23 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bland annat att 
anta Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana 
nämnderna att från och med år 2010 årligen upprätta internkontrollplan. Syfte 
med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:  
 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.  

 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en internkontrollplan där gransk-
ningsområden är:  
 

• Uppföljning av avtalstrohet 
• Kontinuitet IT 
• Datasydd/GDPR 
• Rapportering i Självservice  
• Registrering av handlingar i ärendehanteringssystem 
• Rapportering av incidenter och skador 
• Delegationsordning och underskriftsbemyndigande 
• Informationssäkerhet 

 
Under varje granskningsområde finns upptaget kontrollmoment som ska 
granskas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchefen  
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KS § 19 
 
Partistöd 2023    Dnr 29/23 
 
Ekonomi- och upphandlingsenheten anför i skrivelse den 18 januari 2022 att 
man på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till parti-
stöd för 2023. Utifrån förändringarna av mandatfördelning i kommunfullmäk-
tige så föreslås att, för 2023 års utbetalning av partistöd, grundstödet uppgår till 
15% av budgeten och resterande belopp fördelas ut i mandatstöd. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare den 15 december 2014 § 173 bland annat 
beslutat att grundstödet ska uppgå till 10%. Av beslutet framgår vidare att parti-
stöd ska kvarstå i ett år för parti eller mandat som upphört att vara representerat 
i fullmäktige, att partistöd betalas ut årligen efter beslut av fullmäktige, samt 
att, har redovisning och granskningsrapport enligt kommunallagen inte lämnats 
till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
Förändringen till en högre andel grundstöd än tidigare har ingen påverkan på 
det totala belopp som fördelas ut så förvaltningen har ingen åsikt om hur parti-
stödet ska fördelas.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 4.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att för utbetalningen av partistöd 2023 ska grundstödet uppgå till 15% av bud-
geten och resterande partistödsbudget fördelas ut per mandat i kommunfull-
mäktige, samt att kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014 § 173 
fortsatt gäller i tillämpliga delar. 
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KS § 20 
 
Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer fr o m 
den 1 mars 2023    Dnr 394/22 
 
Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag på ny taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer som ska gälla för år 2023.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2022 att sedan 
september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, det 
vill säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som till-
sammans med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemmagjorda 
sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förord-
ning (98/2013) av den 13 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer, nedan kallad EU–förordning. Från samma dag gäller 
även förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer som innehåller vissa 
kompletterande bestämmelser. EU-förordningen är ett led i Europeiska unio-
nens strategi för kampen mot terrorism. Förordningen är direkt tillämplig i 
Sverige.  
 
Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall inte säljas till 
privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta. I praktiken innebär till-
synen över att tillstånd uppvisas att kommunen kontrollerar att butiker som 
saluför de aktuella produkterna till privatpersoner känner till tillståndskravet 
och att tillståndet ska uppvisas. Aktuella butiker kan vara färg-, bygg- och järn-
handeln, pool- och spabutiker eller apotek. 
 
Bygg- och miljönämnden får efter revidering av nämndens reglemente, genom 
kommunfullmäktiges beslut, tillsyn enligt lagen. För att ha en kostnadseffektiv 
verksamhet ska nämnden ha möjlighet att debitera för den tillsyn som genom-
förs.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 5.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer 
fr o m 1 mars 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 21 
 
Förlängning markanvisningsavtal avseende Niten 2, Hallstahammar 
Dnr 23/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2022 § 7 att godkänna markanvis-
ningsavtal avseende byggnation av bostäder på fastigheten Niten 2. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 18 januari 2023 bland annat att 
Markanvisningsavtalet som upprättades av parterna 2022-01-26 löper ut 2023-
02-28. Marknadsläget och förutsättningarna för att påbörja nybyggnation av 
bostäder har som resultat av flera olika faktorer försvårats sedan markanvis-
ningsavtalet upprättades, vilket medfört att den först framtagna produkten har 
varit svårsåld på marknaden. TB-gruppen är nu i processen att ta fram ett en 
annan typ av bostäder som är mera anpassad för de nya förutsättningarna som 
råder på bostadsmarknaden. Förvaltningen har upprättat ett förslag till tilläggs-
avtal som innebär att TB-gruppen får förlängt tid att försöka förhands-sälja 
bostäder på marknaden. Tilläggsavtalet innebär att markanvisningsavtalets nya 
giltighetstid är till och med 30 december 2023.  
 
Arnetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna tillägg till markanvisningsavtal avseende byggnation av bostäder 
på fastigheten Niten 2. 
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten f v b till berörd 
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KS § 22 
 
Återbetalning av köpeskilling och VA-anslutningsavgift för småhus – 
Vattentornet 8    Dnr 25/23 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 12 januari 2023 att köpare av 
Vattentornet 8 kontaktat kommunen och vill ha ett återköp på tomten. 
 
Hallstahammars kommun återköper tomten för köpeskilling 453 041 kronor 
och anslutningsavgift 216 806 kronor med avdrag för nybyggnadskarta 5 692 
kronor totalt 664 155 kronor. 
 
Köparen behöver återlämna köpeavtalet och skriva på ett avtal om återköp 
innan återbetalning kan ske.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 11.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återbetala köpeskilling och anslutningsavgift för Vattentornet 8 om totalt  
664 155 kronor. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Controller 
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KS § 23 
 
Statlig finansiering för projekt Knektbacken samt tilläggsbudgetering 
Dnr 10/23 
 
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2017 detaljplan Knektbacken i 
syfte att skapa förutsättningar för cirka 150 centrala bostäder på fastigheterna 
Knektbacken 3 och Eldsboda 1:286. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 11 januari 2023 bland annat att 
området är förorenat av ett tidigare tvätteri, en handelsträdgård samt schakt-
massor och en förutsättning för detaljplanens genomförande är att berört om-
råde saneras från föroreningarna. I syfte att öka förutsättningarna för bostads-
byggande på förorenad mark finns det i aktuellt fall möjlighet att söka statlig 
finansiering för upp till 50 % av förväntade saneringskostnader. Föreliggande 
tjänsteskrivelse syftar till att erhålla ett politiskt beslut om projektet ska söka 
statlig finansiering för s.k. åtgärdsförberedande arbete. Exempel på åtgärdsför-
beredande arbete är framtagande av förfrågningsunderlag, fastighetsvärdering, 
framtagande av ansökan om statlig finansiering av sanering samt ansvarsutred-
ning. Det åtgärdsföreberedande arbetet är en förutsättning för att i ett senare 
skede kunna söka statlig finansiering för sanering av föroreningarna. Det åt-
gärdsföreberedande arbetet bedöms uppgå till cirka 800 000 kronor varav stat-
lig finansiering kan sökas för cirka 400 000 kronor och kommunen behöver 
därmed bidra med cirka 400 000 kronor.  
 
Projektet har den 7 juni 2021 erhållit starttillstånd från kommunstyrelsen för att 
ianspråkta en miljon kronor med syfte att komplettera tidigare miljöundersök-
ningar samt arkeologisk undersökning. Av dessa har cirka 600 000 kronor upp-
arbetats till och med december 2022 varför det återstår cirka 400 000 kronor 
vilka skulle kunna användas för det åtgärdsförberedande arbetet. Åtgärdsförbe-
redande arbete är en förutsättning för genomförandet av detaljplanen och möj-
ligheten att kunna söka statlig delfinansiering för detta är förmånlig. Möjlig-
heten att söka statlig finansiering kan inte garanteras över tid varför för-
valtningen rekommenderar att en ansökan skickas in så snart som möjligt. Det 
finns möjlighet att erhålla statlig finansiering om högst 50 % av kostnaderna för 
det åtgärdsförberedande arbetet. Att inte ansöka statlig finansiering innebär att 
kommunen får finansiera 100 % av kostnaderna.  
 
Ansökan ryms inom tidigare beslutat starttillstånd som anges ovan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 13. 
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Forts KS § 23 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att söka statlig finansiering om cirka 400 000 kronor för åtgärdsförberedande 
arbete inom ramen för projekt ”Knektbacken”. 
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 24 
 
Avtal för kollektivtrafik i Västmanlands län – för godkännande     
Dnr 356/22 
 
Region Västmanland anför i skrivelse den 25 oktober 2022 bland annat att 
regionen tillhandahåller i enlighet med Avtalet regional stomtrafik som är buss- 
och tågtrafik mellan kommunhuvudorter inom och utanför länet medan kom-
munerna beställer övrig trafik som främst omfattar stadstrafik och lands-
bygdstrafik. I enlighet med avtalet ska respektive kommun ansvara för de kost-
nader som är att hänföra till den inomkommunala trafiken medan regionen 
ansvarar för kostnaderna för den regionala stomtrafiken. Under arbetet med 
framtagande av principer har det varit tydligt att avtalets intention att respektive 
beställare av trafik ska stå för de kostnader som trafiken genererar inte fullt ut 
tillämpas idag. Dagens fördelning av kostnader delas mellan kommuner och 
regioner på depånivå och utifrån parametrarna utbudskilometer och utbudstim-
mar. Kostnader för fordon, tomkörningar och övriga depåkostnader fördelas på 
linjenivå utifrån respektive linjes produktion. Effekten är att linjer med stabilt 
utbud över dagen får bära oproportionerligt stor del av trafikens underskott. 
Samtidigt som det skapar det incitament att inte meranvända de fordon som gör 
uppdrag för skolans behov för att utöka trafiken för arbetspendling och andra 
resbehov. Sammanfattningsvis finns det en uppenbar risk att dagens principer 
för planering av trafik och fördelning av trafikens underskott riskerar att mot-
verka mål om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken.  
 
Avslutningsvis rekommenderas länets kommuner samt Region Västmanland att 
besluta om revidering av gällande Avtalet om Kollektivtrafik i Västmanlands 
län genom att Bilaga 3 Principer för planering och finansiering av kollektivtra-
fik Västmanlands län tillförs avtalet samt att avtalet i övrigt revideras med hän-
visning till Bilaga 3 i avtalets punkt 3.3. 
 
Revideringen av avtalet ska gälla från och med 1 januari 2024. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 19 januari 2023 bland annat att 
förändringarna i avtalet rör främst punkt 3.3 som har fått en ny bilaga ”Bilaga 3 
- Principer för planering och finansiering av kollektivtrafik Västmanlands län”. 
Hallstahammars kommun har fått planeringsprinciperna på remiss och besvarat 
denna. I vårt svar konstaterar vi att de föreslagna planeringsprinciperna inte ger 
negativa ekonomiska konsekvenser för Hallstahammars kommun. Vi har inget 
att erinra mot de föreslagna planeringsprinciperna. Dock skulle figur1 till-
hörande punkt 4 i planeringsprinciperna kunna kompletteras med en teckenför-
klaring med samtliga symboler i figuren. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2023 § 14 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
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Forts KS § 24 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen för sin del ska godkänna 
avtalet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande  
 
att för in del godkänna avtal för kollektivtrafik i Västmanlands län. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Region Västmanland 
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KS § 25 
 
Driftbidrag till Strömsholms kanal AB för 2023    Dnr 14/23 
 
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Ingvor Regnemer (S). Jenny Hödefors (S) övertar ordförandeskap. 
 
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse inkommen den 11 november 2022 
om driftbidrag från ägarkommunerna för 2023 med 650 000 kronor. Fr o m 
2016 har kommunerna lämnat driftbidrag årligen med 650 00 kronor. Region 
Västmanland bidrar med 225 000 kronor och landstinget Dalarna med 75 000 
kronor. Av skrivelsen framgår att Strömsholms Kanal är helt beroende av bety-
dande samhällsbidrag för att klara den löpande verksamheten.  
 
Hallstahammars kommun har sedan 1985 bistått Strömsholms Kanal AB med 
diverse administration motsvarande 75 % av en heltid till en kostnad av 
375 000 kronor per år.  
 
Fullmäktige har därefter vid två tillfällen beslutat om ytterligare bidrag till 
bolaget förutom det årliga driftbidraget. Det är utökat driftbidrag med dels 
68 000 kronor för att bolaget skulle kunna anställa egen personal för drift och 
underhåll, dels 375 000 kronor då bolaget anställde egen VD på heltid. Från 
och med 2017 innebär det att bolaget erhåller driftbidrag om 650 000 kronor 
samt extra driftsbidrag om 443 000 kronor, sammanlagt 1 093 000 kronor. Där-
utöver förvaltar kommunen fastigheterna vid Skantzenområdet.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2023 § 15 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.  
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att Strömsholms Kanal AB ska beviljas driftbidrag 
för 2023 med 650 000 kronor under förutsättning att samtliga ägarkommuner 
beviljar bidraget, att bevilja ett extra bidrag om 443 000 kronor för personal 
och att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2022. 
 
Sari Janssen (SD) yrkar kommunsytrelsen ska få en redovisning av vad som 
ingår i det extra bidraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) och Sari 
Janssens (SD) yrkanden 
 
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms 
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB 
driftbidrag för 2023 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram,  
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Forts KS § 25 
 
att bevilja ett extra bidrag om 443 000 kronor för personal, totalt 1 093 000 
kronor, varvid kostnaden härför finansieras inom kommunstyrelsens bud-
getram, bidrag till företag,  
 
att redovisning av kommunens extra driftbidrag ska lämas till kommunsty-
relsen, samt  
 
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2022. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar sammanträdet. 
 
 
_______ 
Exp till: Strömsholms kanal AB 
 Kommunchefen 
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KS § 26  
 
Reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 34/23 
 
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2021 § 180. 
 
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kommunstyrelsen utifrån att 
kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att fullgöra de uppgifter som per-
sonalutskottet har utfört. Det innebära att under § 24 kommer följande att 
stycke att utgå ”Inom styrelsen skall finnas ett personalutskott. Utskottet ska 
bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 16.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 16 december 2021 § 180 anta nytt 
reglemente för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga, 
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KS § 27 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 21 februari 2023 
Dnr 35/23  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2022 § 232 om delegations-
ordning för kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde i februari att fatta beslut om 
nytt reglemente för kommunstyrelsen med anledning av att personalutskott 
kommer att upphöra.  
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av att de beslut 
som tidigare fattats av personalutskottet fortsättningsvis kommer att beslutas av 
arbetsutskottet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 17.  
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut om nytt reglemente för kommunstyrelsen 
 
att med upphävande av sitt beslut den 14 november 2022 § 232 och fr o m den 
21 februari 2023 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen 
del 1 allmän del och del 2 (specifika 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 i förteckningen 
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KS § 28  
 
Förändrad sammansättning av Kommunala Pensionärsrådet samt ersätt-
ningsregler     Dnr 36/23 
 
Nu gällande beslut gällande sammansättning och regler för kommunala Pen-
sionärsrådet beslutades av kommunfullmäktige den 31 januari 2011 § 8.  
 
Fram till dag har rådet bestått av representanter för pensionärsorganisationer i 
Hallstahammars kommun samt av politiskt valda ledamöter och ersättare. Råds-
representanterna skall vara bosatta i Hallstahammars kommun och utses av sina 
organisationer. De politiskt valda representanterna har utsetts av socialnämn-
den, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga nämnder har 
utsett vardera en ledamot och en ersättare. Ordförande i rådet ska tillika vara 
ordförande i socialnämnden. De politiska representanterna väljs på fyra år och 
mandatperioden sammanfaller med den kommunalpolitiska.  
 
Inför den nya mandatperioden då nämnderna ska förrätta sina val har frågan 
aktualiserats om att även en ledamot från tekniska nämnde ska ingå i rådet. Det 
skulle innebära att de politiskt valda utses av äldrenämnden, kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att fyra ledamö-
ter skall utses varav en ledamot skall utses av oppositionen. Oppositionens 
ledamot förslås utses av kommunstyrelsen. Ordförande i rådet skall tillika vara 
ordförande i äldrenämnden. Samtidigt föreslås att inga ersättare ska utses för de 
politiskt valda. De politiska representanterna väljs på fyra år och mandat-
perioden sammanfaller med den kommunalpolitiska. 
 
Medborgardialog i Hallstahammars kommun innebär att i ett tidigt skede, 
inleda ett samtal mellan medborgare och förtroendevalda för att förbereda poli-
tiska beslut, ge/ ta emot råd och/eller kunskap. Medborgardialogen ger således 
kommunens förtroendevalda bättre underlag inför beslut. Det kan röra beslut i 
nämnder, beredningar eller kommunfullmäktige. 
 
Hallstahammars kommun har en politisk organisation som erbjuder deltagande 
och öppenhet för kommunens medborgare. Medborgarna ska ständigt, även 
mellan valen, kunna påverka utvecklingen i kommunen. Det ska vara enkelt att 
göra sig hörd, att föra fram idéer och synpunkter. 
 
Kommunala pensionärsrådet; KPR, är ett referensorgan för samråd, överlägg-
ningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riks-
organisationer och kommunen i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet ska verka 
för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som 
gäller äldre. 
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Forts KS § 28 
 
Rådet skall bestå av representanter för pensionärsorganisationer i Hallstaham-
mars kommun samt av politiskt valda ledamöter. Rådsrepresentanterna skall 
vara bosatta i Hallstahammars kommun och utses av sina organisationer.  
 
Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunal-
lagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 
 
Rådet bestämmer själva sina arbetsformer för mandatperioden.  
 
Kostnader för rådet täcks inom äldrenämndens budgetram. 
 
I dag ingår representanter från organisationerna med en ledamot och en ersät-
tare vardera från, Hallstahammar pensionärsförening (PRO), Kolbäcks pen-
sionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna klubb 
65, Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 
Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 18.  
 
Kommunfullmäktige beslutar således  
 
att med upp hävande av sina beslut den 31 januari 2011 § 8 ändra sammansätt-
ning av kommunala pensionärsrådet så att det i fortsättningen skall bestå av en 
ledamot från vardera äldrenämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden,  
 
att kommunstyrelsens ledamot ska utse från oppositionen utses, 
 
att en ledamot och en ersättare utses från vardera Hallstahammar pensio-
närsförening (PRO), Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensio-
närsförbund (SPF) Seniorerna klubb 65, Finska PRO, Svenska Kommunal-
Pensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF 
Herrevad  
 
att rådet själv antar arbetsformer för mandatperioden, 
 
att förtroendevald ledamot som deltar i rådet ersätts med sammanträdesarvode 
m m och i förekommande fall erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst i 
enlighet med kommunens ersättningsregler för förtroendevalda, samt  
 
att den av organisationen utsedd representant erhåller ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst samt reseersättning. 
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KS § 29 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1 
mars 2023     Dnr 41/22 
  
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
150. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 7 december 2022 § 95 att fullmäk-
tige ska fastställa nya regler för bidrag till föreningar. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till nya regler. Av för-
slaget framgår bland annat att justeringar gjorts avseende lokalkostnadssub-
ventioner enligt följande: 
 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler 
för ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende 
klubblokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 
25 % av hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som 
vuxengrupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 
450 kr/timme – träning, match, arrangemang  

•  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2022 § 78 att återre-
mittera för ärendet för ytterligare beredning. Därefter har kultur- och fritidsför-
valtningen upprättat nytt förslag där justeringar gjorts avseende lokalkostnads-
subventioner enligt följande: 
 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler 
för ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende 
klubblokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 
25 % av hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som 
vuxengrupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 
450 kr/timme – träning, match, arrangemang 

• Reducerat lokalkostnadsbidrag, pensionärs- och handikappföreningar 
får betala 300:-/m² och år av hyran (nu gällande 270 kr/kvm), vuxen-
föreningar får betala 400:-/ m² och år av hyran avseende klubblokaler, 
föreningsexpeditioner i kommunala lokaler (nu gällande 370 kr/kvm). 

• Höjd hyra för kanslier för vuxenförening till 400 kr/kvm per år. (nu-
varande 370 kr/kvm per år) 

• Minska stödet till Bergs Folkets hus för hållande om Allmän lokal från 
15 000 kr år till 5000 kr/år 

• Införande av hyra för Hammarteaterns kanslilokaler 16 320 kr/år) 
• Införande av hyra för Mälardalens Dansklubbs kanslilokaler vid 

Linneagården 12 240 kronor/år  
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Forts KS § 29 
 
Arbetsutskottet har behandalat ärendet den 23 januari 2023 § 19.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 150 fastställa regler 
för bidrag till föreningar fr o m den 1 mars 2023, i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
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KS § 30 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 och 4 år 
2022     Dnr 208/22 
 
Kommunerna och regionen 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 kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisningar fanns det två (2) stycken 
ej verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2022 och för kvartal 4 finns det 
fyra (4) stycken ej verkställda beslut enligt LSS. 
 
Socialnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har för sina respektive 
delar beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 
3 och 4 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari § 20.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
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KS § 31  
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlag kvartal 3 och 4 år 2022    Dnr 205/22 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt redovisningar. Under kvar-
tal 3 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen. Under kvartal 4 2022 fanns det ett (1) stycken ej verkställt beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt 
redovisningar. Under kvartal 3 och 4 2022 fanns inget (0) ej verkställt 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden, äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har för 
sina respektive delar beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda 
beslut för kvartal 3 och 4 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2023 § 21.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
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KS § 32 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-06 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-02-06 
 
- arbetsutskottets protokoll 2023-01-23 och 2023-01-30 
 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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