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KS § 156
Förändringen av nämndstrukturen från och med 2023- inriktningsbeslut
samt förankring av ny tjänstemannaorganisation Dnr 242/22
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. I översynen har även
arvoden och förutsättningarna för att utföra det politiska uppdraget ingått som
en väsentlig del. En ny nämndsorganisation och förändrade nämndstorlekar
beslutas ytterst av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar också om
nämndernas uppdrag och namn med mera.
Storleken på det framtida kommunfullmäktige har redan beslutats under 2022.
Utöver detta föreslås nedanstående, utifrån den dialog som ägt rum under 2022
mellan alla partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Förslag till nämnder och storlek på nämnden (ordinarie ledamöter + ersättare)
från och med 2023:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden 1/Individ
Socialnämnden 2/Äldre
Tekniska nämnden

11+11 (oförändrad storlek)
7+7 (färre ledamöter)
5+5 (färre ledamöter)
5+5 (färre ledamöter)
7+7 (ny nämnd)
5+5 (ny nämnd)
5+5 (färre ledamöter)

Med anledning av den föreslagna förändringen av nämndstrukturen där socialnämnden föreslås delas i två nämnder föreligger behov av att se över förvaltningsorganisationen. Behovet av en översyn har sin utgångspunkt i den föreslagna politiska organisationen. Den organisationslogik som idag finns i
Hallstahammars kommun är att en funktionsnämnd har en funktionsförvaltning
med motsvarande uppdrag. Det finns en tydlighet och en enkelhet i denna form
av organisering som kan vara att föredra i många fall. Men hur och på vilket
sätt kommunens tjänstemannaorganisation bäst organiseras för att möta den nya
politiska organisationen behöver beredas i särskild ordning. Detta arbete bör
starta i god tid för att hinna verkställas på ett optimalt sätt från och med januari
2023 därav denna skrivelse.
Därför föreslås att kommunchefen får uppdrag att till kommunstyrelsen i september 2022 redovisa hur den nuvarande socialförvaltningens resurser bör fördelas på ett optimalt sätt för att möta den nya eventuella politiska organiseringen. Kommunchefen bör också få uppdraget att vidta de åtgärder som behövs för att förankra den nya tjänstemannaorganisationen innan
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-13

Sida

()

Forts KS § 156
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i september 2022. Detta inbegriper till exempel fackliga överläggningar och administrativa förberedelser
för att möjliggöra ett kvalitativt stöd till de ”nya” nämnderna från och med
januari 2023. Detta arbete kan också underlätta arbetet med nya reglementen
för nämnderna.
Dessutom bör frågan om behovet av ett utökat administrativt stöd till nämnderna adresseras i budget 2023 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att det kommer att krävas en förstärkning om 0,5
åa för att möta den ökade volymen av nämndssammanträden på ett tillfredsställande sätt. I övrigt är ambitionen att denna organisationsförändring inom
tjänstemannaorganisationen ska ske utan ramtillskott.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att som ett inriktningsbeslut att nämnder och
storlekarna på dessa ska vara kommunstyrelsen 11+11, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden 5+5, socialnämnden 1/Individ7 +7 (ny nämnd),
socialnämnden 2/Äldre 5+5 (ny nämnd), tekniska nämnden 5+5, valnämnden
5+5, att kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen i september
2022 redovisa hur den nuvarande socialförvaltningens resurser bör fördelas på
ett optimalt sätt för att möta den nya eventuella politiska organiseringen och
vidta de åtgärder som behövs för att förankra den nya tjänstemannaorganisationen innan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i september
2022, samt att kommunstyrelsen beviljas en förstärkning med 0,5 åa för att
möta den ökade volymen av nämndssammanträden på ett tillfredsställande sätt.
Jenny Landeräs (M) yrkar att Att den nya individnämnden utökas till en
välfärdsnämnd där hela det förebyggande arbetet ryms, att kommunchefen får i
uppdrag att se över hur övriga delar i kvarvarande kultur- och fritidsnämnden
kan organiseras i andra nämnder. I övrigt yrkar hon bifall till förslaget.
Tommy Emterby (KD yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Sedan propositoinsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att som ett inrikningsbeslut uttala att nämndstrukturen från och med den 2023
ska vara enligt följande:
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Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden 1/Individ
Socialnämnden 2/Äldre
Tekniska nämnden
Valnämnden

11+11 (oförändrad storlek)
7+7 (färre ledamöter)
5+5 (färre ledamöter)
5+5 (färre ledamöter)
7+7 (ny nämnd)
5+5 (ny nämnd)
5+5 (färre ledamöter)
5+5 (oförändrad storlek)

att kommunstyrelsen beviljas en förstärkning med 0,5 åa för att möta den ökade
volymen av nämndssammanträden på ett tillfredsställande sätt.
att uppdra till kommunchefen att till kommunstyrelsen i september 2022 redovisa hur den nuvarande socialförvaltningens resurser bör fördelas på ett optimalt sätt för att möta den nya eventuella politiska organiseringen och vidta de
åtgärder som behövs för att förankra den nya tjänstemannaorganisationen innan
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i september 2022,
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och
Tommy Emterby (KD)
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KS § 157
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun
fr o m den 1 januari 2023 Dnr 243/22
Inför ny mandatperiod har nu gällande arvodesbestämmelser setts över i diloag
med gruppledarna i fullmäktige.
I nu gällande arvodesbestämmelser knöts alla arvoden, såväl årsarvoden som
löpande sammanträdesarvoden, till att utgöra andelar av aktuellt arvode för
riksdagens ledamöter, så även i denna upplaga. Arvodesbeloppen justeras
löpande varje år från 1 januari med samma procentuella tal som för arvodet till
riksdagsledamot. I årsarvodena, vilka omfattar kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande för nämnder samt ledamöter i
nämndernas arbetsutskott, ingår ett antal uppgifter som den förtroendevalda
förväntas utföra. Dessa uppgifter framgår i arvodesbestämmelserna. Årsarvodet
utbetalas med en tolftedel per månad. För förtroendevald som inte omfattas av
årsarvode, t ex kommunfullmäktiges ledamöter eller ledamöter i nämnderna,
utgår sammanträdesarvode. Till detta kommer ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pensionsförmån.
I nu föreliggande förslag finns ett nytt uppdrag inom ramen för kommunstyrelsen arbetsutskott – ett oppositionsråd. Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Oppositionsrådet deltar i det politiska
arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott med mera. Vice ordförande i kommunstyrelsen får också i detta förslag
förbättrade möjligheter att verka politiskt. Kommunstyrelsen ordförande erhåller i detta förslag heltidsersättning för uppdraget. Uppdragen och de där tillhörande arvodena för samtliga uppdrag framgår av en till ärendet hörande bilaga. Dessutom har bland annat förtydliganden gjorts gällande ersättning för
bland annat förlorad arbetsinkomst. Av dessa arvodesbestämmelser framgår
också att socialnämnden föreslås delas i två delar. Socialnämnden är idag en
stor nämnd både till omfattning, budget och antal medarbetare. Dessutom finns
väldigt många olika verksamheter under nämnden. Alla verksamheter inom
socialnämnden är riktade till kommuninvånare som har behov av stöd i olika
former vilket gör att uppdraget för socialnämnden är en viktig samhällsfaktor
och viktig för välfärden. Det exakta innehållet i respektive nämnds ansvar
kommer kommunfullmäktige besluta om genom reglementet för respektive
nämnd.
Ledamöterna i riksdagen har fr om 1 januari 2022 ett grundarvode på 71 500
kronor i månaden.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
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Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till nya arvodesbestämmelser ska gälla
fr o m den 1 janurai 2023.
Reijo Tarkka (V) yrkar avslag till nya arvodesbestämmelser.
Claes Gustavsson (SD) yrkar att arvode till gruppledare ska tas upp i samband
med beslut om partistöd under hösten.
Sedan propositonsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till Claes Gustavssons (SD)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 168 anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun från och med
den 1 januari 2023 enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att arvode till gruppledare ska tas upp i samband med beslut om partistöd under
hösten.
Därefter beslutar kommustyrelsen att Jenny Landernäs synpunkter får biläggas
protokollet, bilaga 1 § 157/22.
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V).
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KS § 158
Kallelse till extra bolagsstämma med Mälarenergi Elnät AB – instruktion
till ombudet Dnr 123/22
Mälarenergi Elnät AB har den 2 juni 2022 inkommit med kallelse till extra bolagsstämma den 16 juni 2022 klockan 15.00 i Köping. Extra stämma har påkallats med anledning av bland annat tecknande av hyresavtal för Mälarhuset
och principen för hyreskostnaden avseende Mälarhuset
Kommunfullmäktige har till röstombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma
2022 fram till ordinarie årsstämma 2023 utsett Rolf Hahre (S) med Kjell
Ivemyr (S) som ersättare. (KF 19/22).
Av handlingarna framgår följande förslag för stämman att ta ställning till
1. att stämman står bakom att Mälarenergi AB tecknar avtal för lokalerna i
Mälarhuset och att ett andrahandskontrakt därmed ska upprättas mellan
Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB
2. att stämman står bakom principen att Mälarenergi AB tecknar erforderliga
hyresavtal för kontors- och verksamhetslokaler som ska nyttjas av Mälarenergi Elnät AB och att hyreskostnaden inkl. media transfereras utan påslag
samt att andrahandskontrakt upprättas vid behov,
3. att stämman står bakom principen att kostnad/intäkt för tomställd kontorsyta
(i Navet) delas solidariskt efter antal koncernanställda, med tillägget att koncernen skyndsamt arbetar för att hyra ut tomställda lokaler samt att ett tak
för kostnaderna för Mälarenergi Elnät AB för Navet är baserat på 2023 års
hyresnivå. Detta ska skrivas in i andrahandshyresavtalet gällande Mälarhuset,
4. att stämman står bakom principen att Mälarenergi AB fördelar överskott vid
försäljning av Navet till verksamheter och bolag inom Mälarenergikoncernen efter inbetald hyra i Navet. Detta ska skrivas in i andrahandshyresavtalet
gällande Mälarhuset, samt
5. att stämman välkomnar beslutet att Mälarenergi AB inte kommer att aktivera
eventuella anspråk på ersättning från Mälarenergi Elnät AB avseende förgäveskostnader Navet enligt underlaget då stämman beslutar enligt punkterna 1-4 ovan avseende tecknande av hyresavtal, fördelning av kostnad/
intäkt vid tomställda ytor samt fördelning av överskott vid en eventuell försäljning (Navet).
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson yrkar att ombudet ska rösta för att stämman står bakom att
Mälarenergi AB tecknar avtal för lokalerna i Mälarhuset och att ett andrahandskontrakt därmed ska upprättas mellan Mälarenergi AB och Mälarenergi
Elnät AB, att stämman står bakom principen att Mälarenergi AB tecknar
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-06-13

Sida

()

Forts KS § 158
erforderliga hyresavtal för kontors- och verksamhetslokaler som ska nyttjas av
Mälarenergi Elnät AB och att hyreskostnaden inkl. media transfereras utan
påslag samt att andrahandskontrakt upprättas. Vidare yrkar hon att gällande
punkterna 3 och 4 att det finns följande frågeställningar som behöver klargöras
innan ett stämmobeslut: vad som avses med tomställd yta i Navet efter antal
koncernanställda, samt hur det förhåller sig i jämförelse med den yta Elnät hyr i
Navet?, under vilken tidsperiod ska tomhyra betalas?.Ägaren vill se en tidplan
över återbesättandet av tomma lokaler i Navet och att en kontinuerlig rapport
sker till ägarna. I och med ovanstående hanteras ej punkt 5.
Sigge Synnergård (L) yrkar att ombudet ska rösta för att Mälarenergi AB tecknar hyresavtalet och tecknar andrahandsavtal med Mälarenergi Elnät AB utan
påslag, att Mälarenergi Elnät AB tar helt och fullt ansvar för flytten till Mälarhuset: fysisk flytt, planering, genomförande och utformning av lokalerna, att
inte behöva betala några förgäveskostnader eller tomhyror efter 2024-06-30.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att anmoda röstombudet att vid extra bolagsstämma med Mälarenergi Elnät AB
rösta för
att stämman står bakom att Mälarenergi AB tecknar avtal för lokalerna i
Mälarhuset och att ett andrahandskontrakt därmed ska upprättas mellan
Mälarenergi AB och Mälarenergi Elnät AB
att stämman står bakom principen att Mälarenergi AB tecknar erforderliga
hyresavtal för kontors- och verksamhetslokaler som ska nyttjas av Mälarenergi Elnät AB och att hyreskostnaden inkl. media transfereras utan
påslag samt att andrahandskontrakt upprättas,
att gällande punkterna 3 och 4 finns följande frågeställningar som behöver
klargöras innan ett stämmobeslut:
• vad som avses med tomställd yta i Navet efter antal koncernanställda,
• hur det förhåller sig i jämförelse med den yta Elnät hyr i Navet?, under
vilken tidsperiod ska tomhyra betalas?,
att ägaren vill se en tidplan över återbesättandet av tomma lokaler i Navet och
att en kontinuerlig rapport sker till ägarna, samt
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att i och med ovanstående hanteras ej punkt 5.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L).
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KS § 159
Ekonomiska oegentligheter inom Strömsholms kanal AB

Dnr 193/22

I Vestmanlands läns tidning den 29 april 2022 finns artikel om oegentligheter i
Strömholms Kanal AB. Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) har inkommit med skrivelse den 29 april 2002 att Hallstahammars kommun, som en
del av ägarna, måste få full insyn i ärendet. Frågan togs upp på kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2202.
I skrivelse den 12 juni 2022 redogör kommunstyrelsens ordförande, tillika
tidigare ordförande i Strömsholms Kanal AB, för ärendet.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Petterssons (S) yrkar med hänvisning till de svar som avgivits från
ordföranden den 12 juni 2022 att redovisningen ska noteras som en anmälan.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att med hänvisning till ordförandes svar notera redovisningen som en anmälan.

__________
Exp till: Jenny Landernäs
Hans Strandlund
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KS § 160
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-06-13
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
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