SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S) ej § 27
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Moa Jonsson (V)
Claes Gustavsson (SD)
Rolf Hahre (S) § 27
Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 27, Jouni Ståhlhane (C), Marijo Edlund (S)

Närvarorätt

Lennart Ahlström (S), Barbara Hallström (L), Rene Nispeling (L) ej § 27,
Håkan Freijd (M), Kenth Erngren (V) Stieg Andersson (M), Ewa Björklind
(SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga
se § 14
Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Hans Strandlund (M)
Kommunhuset den 10 februari 2022 klockan 09.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

13 - 37

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………......................

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Hans Strandlund (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 13 - 37

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Anslaget uppsättes

2022-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2022-03-01
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KS § 13
Information från förvaltningen m m
Kommunchefen informerar kring inbrotten som skett i kommunhuset och fyra
kommunala fastigheter under helgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 14
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 16 - Kommunstrateg Magnus Gustafsson och säkerhetssamordnare Joar
Larsson
§ 17-18 - Säkerhetssamordnare Joar Larsson
§ 19-20 – Näringslivschef Madeleine Ahlqvist
§ 21-23- Teknisk chef Carina Elliot kallas
§ 24-25 – Samhällsbyggnadschef Anna Windahl
§ 27 - Ekonomichef Nicklas Erngren
§ 34-35 HR-chef Helene Mårtén

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 – 14.00.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 15
Information från Region Västmanlands beredningar m
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med regionens strategiska
regionala beredning.
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste mötet med Strömsholms
utveckling AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 16
Handlingsprogram från 2022 för räddningstjänsten enlig Lag om skydd
mot olyckor – för yttrande Dnr 391/21
Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) har skickat förslag till handlingsprogram från 2022 för yttrande till bland annat Hallstahammars kommun. Samrådstiden var satt till den 24 januari 2022, men i dialog med RTMD har
Hallstahammars kommun fått förlängd svarstid till den 18 februari 2022.
Kommunstyrelsen har remitterat det till samtliga nämnder.
Strategisk utveckling och planering anför i skrivelse den 28 januari 2022 att
följande handlingsprogram är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO) 3 kap. 3§ och 3 kap 8§. Programmet omfattar RTMD: s medlemskommuner Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås.
Räddningstjänsten Mälardalen ska, enligt uppdraget, för sina sex medlemskommuner upprätta en gemensam organisation för räddningstjänst och andra
uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar som följer av lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap, 5 kap, 6 kap 10§ första stycket,
8 kap 2§ med undantag av det som följer av 3 kap 1–3§§ och som avser det
förebyggande arbetet för andra olyckor än bränder, vilket respektive medlemskommun ansvarar för. Förslaget till handlingsprogram utgår från de nationella
målsättningar som följer av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 1
kap. 3 § och 1 kap. 3a §:
•

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.

•

Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för
enligt denna lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar
till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska
läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga skador.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande främst fokuserat på de övergripande delarna i handlingsprogrammet samt sammanställt yttranden från
övriga nämnder.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 16
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över Mälardalens Brand- och Räddningsförbund handlingsprogram för räddningstjänst överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 28 januari 2022, samt erinra om att slutlig version av antaget handlingsprogram expedieras till medlemskommunerna.

__________
Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen (skrivelse)
Strategisk utveckling och planering
Samtliga nämnder (skrivelse)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 17
Överenskommelse med Surahammars kommun och Hallstahammars
Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) - för godkännande Dnr 19/22
Nu gällande överenskommelse med Surahammars kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG) löpte ut den
31 december 2021.
I lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap (SFS 2006:544) finns bestämmelser som syftar till att
kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god
förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommunen har dock inte egna
resurser att själv hantera alla kriser som kan inträffa. Vid svåra händelser då
man räknar med att kommunens ordinarie resurser inte räcker till kan en så
kallad Frivillig resursgrupp (FRG) avlasta, förstärka och komplettera olika
delar av kommunens organisation. Resursgrupperna kan även vid höjd beredskap komma att ingå i kommunens beredskaps/krisorganisation efter påkallat
behov från kommunen. FRG är en helt frivillig resurs för kommunal krishantering och regleras inte av någon lag eller förordning. FRG är en strukturerad
form av samarbete mellan kommun och frivilliga som formaliseras genom en
överenskommelse mellan kommunen och den lokalt verksamma civilförsvarsföreningen. Överenskommelsen tydliggör respektive parts uppdrag och ansvar.
Civilförsvarsföreningen har i uppdrag att informera och utbilda allmänhet och
kommunens förvaltningar inom områdena hemberedskap, hemsäkerhet, HLR
m m. Föreningen biträder kommunen med att rekrytera, utbilda och organisera
frivillig personal som kan ställas till kommunens förfogande (FRG) som en
resurs vid större kriser eller olyckor. Vad gäller ekonomisk ersättning har
Hallstahammars Civilförsvarsförening i annan överenskommelse med Hallstahammars kommun avtalat om ett årligt driftbidrag om 40 000 kr. För FRGuppdraget utgår ingen ytterligare ersättning utan verksamheten ingår som del i
nuvarande bidrag. I ersättningen ingår att administrera, rekrytera, utbilda och
utveckla FRG-verksamheten.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 11.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse mellan Hallstahammar och Surahammars
kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper (FRG), enligt en till ärendet hörande bilaga.
_________
Exp till: Strategisk utveckling och planering
Hallstahammars Civilförsvarsförening (avtal)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 18
Samverkansavtal mellan Hallstahammars kommun och Hallstahammars
Civilförsvarsförening Dnr 20/22
Det har sedan tidigare funnits ett samverkansavtal mellan Hallstahammars
kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening. Det senaste tecknades
2019 och var giltig till sista december 2021.
Samverkan utgår från flera olika lagar, förordningar och överenskommelser.
Förslag till nytt samverkansavtal har upprättats. Det är ingen större förändring
från föregående samverkansavtal.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse att det årliga driftbidraget
kommer att behållas som är på 40 000 kronor per år. För tillfället finns det cirka
50 aktiva medlemmar i FRG Hallstahammar/Surahammar. Det har skett förtydliganden gällande verksamhetsberättelse och redovisning av kommunalt
bidrag. Det har även tillkommit en mer utförlig text utifrån hur personuppgifter
handskas och hanteras utifrån de nya GDPR bestämmelserna. I avtalet framgår
kommunens och civilförsvarsföreningens åtagande gällande information och
utbildningsverksamhet, Frivilliga resursgruppen, vilket anslag kommunen ger
föreningen, vilka lokaler som får disponeras, samverkan och samordning av
frivilliga försvarsorganisationer och hur redovisningen ska ske.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 12.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Hallstahammars kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening, enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Strategisk utveckling och planering
Hallstahammars Civilförsvarsförening (avtal)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 19
Bidrag för genomförande av Hallsta Triathlon 2022 – Mälardalens
Triathlonklubb samt framtagande av rutiner för bidrag till evenemang
Dnr 4/22
Mälardalens Triathlonklubb har inkommit med en ansökan om bidrag om
100 000 kronor för genomförande av Hallsta Triathlon 2022.
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 24 januari 2022 bland annat att under
18 år har Västerås simsällskap anordnat tävlingen “Hallsta Triathlon” i Hallstahammar på området ÅsbySkantzen. Tävlingen är öppen från alla åldrar där de
yngsta avlägger vattenprovet inne på Skantzöbadet och de vuxna simmar öppet
vatten i Skantzsjön. ÅsbySkantzen är ett perfekt område för denna typ av tävling då publik kommer de tävlande nära inpå och kan följa tävlingen under flera
moment. Under åren som tävlingen utvecklats så har näringsliv och föreningslivet i Hallstahammar vart involverade på olika sätt. Till tävlingen 2022 har
tävlingsledningen tillsammans med svenska triathlonförbundet en önskan om
att växla upp Hallsta Triathlon till att vara en av fem deltävlingar som ska ingå i
den nationella samlingstävlingen, “Svenska cupen”. Det innebär att Hallsta
triathlon skulle bli en av fem deltävlingar som genomförs i fem olika städer och
det nationella intresset för Hallstahammar skulle öka. Detta leder till fler tävlande men också till ett större intresse medialt både lokalt och nationellt då alla
deltävlingarna marknadsförs tillsammans i olika sammanhang. Men även deltagar- och besöksmässigt skulle tävlingen växa i omfång. Tävlingsledningen
gör uppskattningen om att antalet deltagare skulle öka från ca 100 till 400–500
deltagare i samband med att Hallsta triathlon skulle bli en av deltävlingarna i
svenska cupen. I samband med tävlingshelgen (upptakt) finns långtgående planer på att anordna ungdomsläger på Skantzö Bad & Camping. I och med denna
satsning på “Hallsta Triathlon” ser näringslivsenheten att antalet gästnätter
kommer att öka och att intäkterna för näringslivet och föreningslivet kommer
att påverkas mycket positivt. Här är tävlingsledningen väldigt mån om att
ytterligare utveckla samverkan med både det lokala näringslivet som med det
lokala föreningslivet. Näringslivsenheten ser också att detta evenemang ligger
helt i linje med vår antagna attraktionsstrategi för att öka intresset för platsen
utifrån bo, verka och leva på.
Utöver ekonomiskt stöd önskar man även få hjälp från kommunen och andra
föreningar med transporter, försäljning av fika, toaletter utomhus för publiken,
röjning av gräs och buskar, fyllning av potthåll i asfalten, förbättring av grusyta
vid sim uppgång och målraka. Näringslivsenheten anser att tävlingen sätter
Hallstahammar på kartan som en tävlingsort för Triathlon vilket är bra. Det
finns inte många orter i Sverige som förknippas med Triathlon vilket gör att
Hallstahammar har en unik möjlighet att växa som en attraktiv plats för denna
typ av tävling. I och med att intresset för vår attraktionsstrategi blir mer känd så
kommer intresset för Hallstahammar att öka.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 19
Fler gäster besöker oss vilket ökar intresset för platsen och gynnar näring- och
föreningslivet på plats. Men om medel skulle tas från näringslivsenheten budget
skulle det påverka mycket stort för att kunna stötta och göra andra aktiviteter
för näringslivet under hela året. Efter att kommunens attraktionsstrategi antagits
ser näringslivsenheten att denna typ av tillfälliga evenemang ska ha en egen
budget/förvaltning. Det är för näringslivenshetens del inte försvarbart att gå in
med denna stora summa då det kommer att påverka andra näringslivsfrämjande
åtgärder
Avslutningsvis föreslås att bidrag beviljas med 100 000 kronor och att det
belastar ett annat konto än näringslivsenhetens budget och att inkomna ansökningar av tillfälliga evenemang/arrangemang bör ha en separat budget.
Mälardalens Triathlonklubb har tidigare beviljats bidrag om 10 000 kronor för
genomförande av tävlingar i Hallstahammar.
Arbetsutskottet beslutade den 31 januari 2022 § 13 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunen är intresserad av att evenemanget
förläggs i Hallstahammar, att det behövs framförhållning och gemensam planering för samverkan av det slag som arrangörerna önskar. Att för 2022 höja
stödet till 20 000 kronor. Att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder. Att Mälardalens Triathlonklubb till kommunstyrelsen senast den
31 augusti 2022 inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/
besökare. Att arrangörerna i god tid inför nästa års tävlingar återkomma med en
budget och behov av samverkan med kommunen. Att uppdra till det nybildade
attraktionsrådet att delta i beredningen av liknande ärenden där samverkan
mellan föreningsliv, näringsliv, kommun och arrangörer är viktiga delar att
samordna och utveckla utifrån attraktionsstrategin. Att attraktionsrådet tillsammans med berörda förvaltningar senast 31 augusti 2022 ska inkomma till
kommunstyrelsen med förslag hur prioritering mellan olika evenemang kan
göras, samt beskriva vilka kriterier som ligger till grund för prioriteringen och
lämplig tidpunkt för ansökan av kommunala medel.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att kommunen är intresserad av evenemanget förläggs i Hallstahammar och att
det behövs framförhållning och gemensam planering för samverkan av det slag
som arrangörerna önskar,
att bevilja Hallsta Triathlon höjt stöd 2022 om 20 000 kronor,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS 19
att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder,
att Mälardalens Triathlonklubb till kommunstyrelsen senast den 31 augusti
2022 inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare.
att arrangörerna i god tid inför nästa års tävlingar inkommer med ansökan,
budget och behov av samverkan med kommunen.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att uppdra till det nybildade attraktionsrådet att delta i beredningen av liknande
ärenden där samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, kommun och arrangörer
är viktiga delar att samordna och utveckla utifrån attraktionsstrategin, samt
att attraktionsrådet tillsammans med berörda förvaltningar senast 31 augusti
2022 ska inkomma till kommunstyrelsen med förslag hur prioritering mellan
olika evenemang kan göras, samt beskriva vilka kriterier som ligger till grund
för prioriteringen och lämplig tidpunkt för ansökan av kommunala medel.

__________
Exp till: Mälardalens Triathlonklubb
Näringslivsenheten
Attraktionsrådet
Controller

Justerandes signatur
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KS § 20
Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
2022 Dnr 25/22
Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ansöker i skrivelse den 21 januari
2022 om bidrag om 25 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan under 2020. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är relaterad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog, annonser,
skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution.
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 26 januari 2022 bland annat att Konst
& Kulturrundan kommer i år att ha genomförts i 10 år. Då ett projekt/evenemang som har löpt under snart 10 år ställer sig näringslivsenheten frågande om
man inte skulle ha skapat en budget som lever utifrån utställare och andra
aktörer som går in med anmälningsavgifter och andra ekonomiska bidrag. Att
Konst & Kulturrundan endast ska kunna genomföras på grund av att kommunen går in med ett ekonomiskt bidrag är ingen långsiktig lösning och då
budgetramarna för näringslivsenheten är starkt nedbantade ser vi inte att detta
ska gynna näringslivet i den grad så att medel ska tas till denna aktivitet från
näringsliv. Avslutningsvis föreslås att inte bifalla ansökan om ett bidrag på
25 000 kronor skall tas från näringslivsenheten budget.
Kommunstyrelsen har 2019 och 2020 beviljat Konst- och kulturrundan 20 000
kronor/år.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 14.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning att kommunen får synas med i annonser i samband med
arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till
marknadsföring under arrangemanget, bevilja Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan
under 2022,
att Konst- och kulturrundan till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2022
inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt
att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder.
Beslutet gäller under förutsättning av att arrangemanget genomförs under 2022.
_________
Exp till: Konst och kulturrundan
Näringslivsenheten
Controller
Justerandes signatur
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KS § 21
Gemensamt VA-bolag för Hallstahammar, Surahammar och Mälarenergi
– godkännande av uppdragsavtal Dnr 255/20
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021 §
106 bland annat att tillsammans med Mälarenergi AB och Surahammars kommun genom Surahammars kommunalteknik bilda ett gemensamt VA bolag,
Mälarenergi Vatten AB, från och med den 1 januari 2021. Samtidig beslutade
fullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att teckna uppdragsavtalet.
Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2021 § 215 godkänt uppdragsavtalet
beträffande VA-verksamhet. När uppdragsavtalet godkändes var följande
bilagor ej klara. Bilaga 1: VA-anläggningar, bilaga 2: fastighetslista och bilaga
3: Tillstånd, vattendomar och pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Då
bilagorna 1-3, samt gränsdragningslistor gällande de två fastigheterna Näs
1:164 och Ribbholmen 4:18 nu är färdigställda ska dessa godkännas av tekniska
nämnden samt kommunstyrelsen innan de kan anses tillhöra uppdragsavtalet.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 25 januari 2022 bland annat att
förvaltningen har kommit fram till en uppdelning som ska kännas logisk och
motverka framtida tveksamheter om vem som förvaltar vad. Vad gäller fastigheterna Näs 1:164 samt Ribbholmen 4:18 har det upprättats gränsdragningslistor. Dessa går kortfattat ut på att Hallstahammars kommun förvaltar, både utoch invändigt, de byggnader som innefattar kontor och personalutrymmen. I
produktionsbyggnader innefattas enbart yttre delar såsom tak, väggar och tillhörande grund. Här ingår inget ansvar för installationer och byggnadsdelar som
har direkt koppling och funktion till verksamhetens produktionsprocess. Vidare
kommer låg- och högreservoarer (vattentorn), olika typer av pumpstationer,
tryckstegringsstationer med flera VA-anläggningar att helt och hållet förvaltas
av MEVAB (Mälarenergi Vatten AB). VA-anläggningarna i bilaga 1 är en
nulägesbild och kommer kontinuerligt att revideras då det tillkommer och avgår
anläggningar över tid. Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har inte
tidigare förvaltat dessa fastigheter, då det idag sköts av VA-avdelningen. Det
innebär en utökning av det fastighetsbestånd som ska förvaltas och att fastighetsavdelningens organisation behöver förstärkas med ytterligare en fastighetsskötare. Denna tjänst kommer att kunna finansieras genom tillkommande
hyresintäkter.
Tekniska nämnden har den 26 januari 2022 § 10 beslutat att överlämna
bilagorna 1-3 till tidigare godkänt uppdragsavtal till kommunstyrelsen för godkännande.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 15.
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Forts KS § 21
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bilagorna 1-3 till tidigare godkänt uppdragsavtal.

_________
Exp till: Mälarenergi Vatten AB
Tekniska nämnden
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KS § 22
Regional avfallstaxa 2022 - VafabMiljö Kommunalförbund – för
antagande Dnr 14/22
Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december
2019 § 159.
Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall,
Vafab Miljö, är det de som tar fram förslag till ny avfallstaxa.
Kommunalförbundet VafabMiljö översände under föresommaren 2021 förslag
ny avfallstaxa till medlemskommunerna. Detta med anledning av att producentansvaret för returpapper upphör och blir kommunalt avfall den 1 januari
2022. Några kommuner har under sommaren och hösten tagit beslut i fullmäktige om den nya taxan. Hallstahammars kommun har inte ännu inte fattat något
beslut i avvaktan på besked om eventuella förändringar i förslaget. Direktionen
har den 2 december 2021 fattat beslut att föreslå att den nya avfallstaxan införs
den 1 april 2022 istället för den 1 januari.
Bakgrunden till förslaget är att ansvaret för insamling och behandling av returpapper övergår från producenterna till kommunerna från den 1 januari 2022.
Förbundet avser att ta över de system som producenterna har byggt upp och
initialt driva dessa vidare från 1 januari 2022. Systemen är starkt integrerade
med insamlingssystemen för förpackningar och från den 1 januari 2023 kommer en ny lagstiftning för förpackningar, varför denna lagändring inväntas
innan befintligt insamlingssystem för returpapper utvärderas. Förslaget till
reviderad avfallstaxa 2022 omfattar en höjning av grundavgiften, en bostadsnära tjänst för returpapper samt möjlighet till budad hämtning av returpapper.
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 januari 2022 bland annat att de
har via en avfallskonsult granskat förslaget inför beslut i tekniska nämnden.
Granskningen har utgått från direktionens mål och fokuserar på förslaget till
nya grundavgifter. Granskningen tolkar målet utifrån att kostnaderna för abonnenterna ska bli så låga som möjligt under aktuell övergångsperiod (2022–
2024). Utifrån detta bedömer granskningen att storleksordningen på höjning av
grundavgiften är rimlig, men noterar att förslaget baseras på nyckeltal och förbundets uppskattningar då uppgifter om faktiska kostnader saknas. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till reviderad avfallstaxa 2022 för Hallstahammars kommun som abonnent blir en höjning av grundavgiften med cirka
10 000 kr/år. De ekonomiska konsekvenserna för abonnemang med bostadsnära
insamling (23 st) har inte kunnat beräknats då prislista för tjänsten ej har kunnat
erhållas inom ramen för granskningen.
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Forts KS § 22
Ekonomiska konsekvenser för kommunens invånare blir under aktuell period
en ökning om 64 - 135 kr/abonnemang och år.
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2022 § 5 att förslaget till taxa godkänns och i övrigt överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 12 januari
2022 till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 16.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att för sin del anta regional avfallstaxa 2022 enligt en till ärendet hörande
bilaga.
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KS § 23
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att kommunens åkrar
odlas ekologiskt Dnr 168/21
Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 22 april 2021 ”Hallstahammars
kommun jobbar för Agenda 2030 - de Globala målen för hållbar utveckling. Ett
av målen är ’Ingen hunger’ och till det är det kopplat målet om hållbar livsmedelsförsörjning samt areal för ekologisk odling. Tittar vi på statistisk så odlas i
genomsnitt 19 procent av åkerarealen i Sverige ekologiskt. Det finns flera kommuner där det odlas ekologiskt på mer än på hälften av odlingsarealen av kommunen som geografisk område. Hallstahammar som geografiskt område odlas 2
procent ekologiskt. Hallstahammars kommun äger många hektar åkrar. De
flesta är arrenderade utan krav på hur arrendatorn ska bruka jorden.
Kommunen skulle, genom att byta till ekologiskt, hjälpa till i arbetet med
Agenda 2030. Och samtidigt nå det som ekologisk odling bidrar till:
• Ökad biologisk mångfald i form av vilda växter, pollinerare, markorganismer och fåglar.
• Det blir ingen ansamling av kemiska bekämpningsmedel.
• De som jobbar i jordbrukssektor påverkas inte av kemikalierna då de
slipper hantera dem.
• Minskad klimatpåverkan: Omställning till ekologiskt ger mer organiskt
material i marken och därmed binder marken mer kol. Anledningen är en
kombination av odlingsåtgärder; stort inslag av fleråriga grödor, mindre
andel av ettåriga grödor, varierade växtföljder, stor återförsel av skörderester och fånggrödor samt väl avvägd användning av stallgödsel.
• Minskad risk för näringsläckage.
• Ökad djurvälfärd jämfört med icke ekologiska odlare. Ekologisk djurhållning är betesbaserad och då får djuren vara ute längre.
Många av kommunens arrendekontrakt är tidsbegränsade med relativt kort löptid och kan omförhandlas till ekologisk odling. Andra kontrakt kan man justera
i samråd med arrendatorn och genom att justera villkoren.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-ser till att kommunens åkrar odlas ekologiskt.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2021 bland annat att
Hallstahammars kommun har inga stora arealer jordbruksmark och för den
mark vi har finns ofta ett syfte att på sikt förädla marken till något annat. De
flesta arrendeavtal har av den anledningen kort arrendetid med tre månaders
uppsägningstid på detaljplanelagd mark och ett års uppsägningstid på ej detaljplanelagd mark. Vi ser naturligtvis positivt på ekologisk odling men har svårt
att ställa krav med tanke på de premisser vi har för våra arrendeavtal, då avtal
med kort löptid och kort uppsägningstid gör investeringar osäkra.
Justerandes signatur
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Skulle kommunen vid förhandling om arrenden ha flera intressenter skulle en
fråga om ekologisk odling kunna vara en faktor som avgör vem som får arrendet.
Tekniska nämnden föreslår den har den 24 november 2021 § 153 att motionen
ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse.
Samhällsbyggnadsenheten har meddelat att man deltagit i framtagandet av
tekniskas yttrande varför man inte har något ytterligare att tillägga.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 17.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att motionen ska avslås.
Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M) instämmer i Anna Gunstad
Bäckmans (C) avslagsyrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag
på arbetsutskottets förslag och bifall till Anna Gunstad Bäckmans (C) avslagsyrkande
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att avslå motionen om att kommunens åkrar odlas ekologiskt.
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KS § 24
Avsiktsförklaring gällande etablering av nytt återbruk i Hallstahammars
kommun – VafabMiljö Dnr 33/22
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 24 januari 2022 bland annat att
det idag finns i Hallstahammars kommun ett återbruk i Trångfors. VafabMiljö
Kommunalförbund har ett behov av att snarast ersätta Trångfors Återbruk på
grund av närheten till bostäder men också för att fastigheten ligger inom
skyddsområdet för vattentäkt. Kommunalförbundet och kommunen har därför
tillsammans genomfört en lokaliseringsutredning som pekar på Eriksbergs
industriområde som en lämplig plats för ett nytt återbruk.
Förvaltningen har tillsammans med VafabMiljö tagit fram en avsiktsförklaring.
Avsiktsförklaringen ger VafabMiljö möjligheten att under en tvåårsperiod
genomföra nödvändiga utredningar och söka erforderliga tillstånd för att bedriva återbruk på platsen. Förutsatt att tillstånd erhålls kommer avsiktsförklaringen sedan att utmynna i ett köpeavtal eller ett arrendeavtal mellan Hallstahammars kommun och VafabMiljö.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 18.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaring gällande etablering av nytt återbruk i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet hörande bilaga.

___________
Exp till: VafabMiljö
Samhällsbyggnadsenheten
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KS § 25
Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – för yttrande
Dnr 396/21
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033 och Hallstahammars kommun har möjlighet
att lämna yttrande över planen
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska
målen, regeringens proposition ”Framtidens infrastruktur –hållbara investeringar i hela Sverige(prop.2020/21:151)” och riksdagens beslut med anledning
av densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i transportsystemet. Trafikverket har utarbetat planförslaget
utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och fyrstegsprincipen har tillämpats
för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till
en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna fördelningen på
åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknads-regioner, regional
utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft. Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och
dess utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits frami dialog med
berörda aktörer. Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i
olika skeden av arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens
aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 20 januari 2022 bland annat att
det är positivt att redan beslutade åtgärder i gällande nationell plan 2018–2029
fortsatt ingår i planförslaget. Samtidigt är det djupt oroande och en stor besvikelse att inte någon av Stockholm-Mälarregionens sju prioriterade åtgärder från
systemanalysen är finansierade i förslaget till ny nationell plan 2022–2033.
Arbetet som sker inom bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB lyfter tydligt fördelarna
med förbättrad tillgänglighet mellan Stockholm och Oslo och vi beklagar att
området inte har gets större utrymme i den nationella planen. Utifrån Trafikverkets förslag till nationell plan vill vi särskilt lyfta följande synpunkter:
•
•

Justerandes signatur
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Forts KS § 25
•
•
•

Ett nytt resecentrum i Västerås är nödvändigt för att möta resandebehovet
En ny Hjulstabro är en förutsättning för en utvecklad Mälarsjöfart
Länsplanernas ramar behöver utökas och även inkludera statliga potter

Stockholm-Mälarregionen har tagit stort ansvar när det gäller utvecklingen av
den regionala kollektivtrafiken. Genom satsningar på kraftigt utökad trafik och
finansiering av nya, moderna och för regionaltågstrafik ändamålsenliga fordon,
är Stockholm-Mälarregionen starkt bidragande till den positiva utveckling för
regionaltågstrafiken som lyfts fram i planförslaget. Det är en satsning som
anstränger befintlig infrastruktur till gränsen och därför har tät dialog förts med
Trafikverket i syfte att säkerställa att de mest relevanta åtgärderna inkluderats i
systemanalysens prioriterade behov. Konsekvensen av att dessa åtgärder nu
fullständigt saknas i planförslaget och således inte kommer att finnas på plats
före år 2040, innebär att den satsning som har inletts riskerar att stanna av och i
värsta fall till viss del dras tillbaka.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 19.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att finansiering av höghastighetsbanorna måste ske utanför nationell plan. Utöver att
fördelningen till länsplanerna måste utökas i enlighet med skrivningarna i tjut
så måste Västmanland tilldelas mer. Västmanland har under flera perioder varit
förfördelade vid tilldelning av medel till länsplanerna. Gapet måste slutas och
Västmanland måste få likartade förutsättningar som andra län, minst i nivå med
rikssnittet per capita. Vi noterar att satsningar på Bergslagsbanan uteblir.
Underhållsbehovet sträckan Västerås-Fagersta-Ludvika är stort och staten
måste ta sitt ansvar. Region Västmanland som länsplaneupprättare är tillsammans med kommunerna i Västmanland beredda att ta vårt ansvar i form av
medel ur länsplanen men det långvariga bristande underhållet måste åtgärdas
från statligt håll. I övrigt ställer hon sig bakom skrivelsen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande att
Kommunstyrelsen beslutar således
att som sitt yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033 uttala att det är djupt oroande och en stor besvikelse att inte någon
av Stockholm-Mälarregionens sju prioriterade åtgärder från systemanalysen är
finansierade i förslaget till ny nationell plan 2022–2033 och framföra följande
synpunkter:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Utbyggnaden av nya stambanor måste finansieras utanför nationell plan
för inte tränga undan andra nödvändiga satsningar
Utökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan måste prioriteras
Ett nytt resecentrum i Västerås är nödvändigt för att möta resandebehovet
En ny Hjulstabro är en förutsättning för en utvecklad Mälarsjöfart
Länsplanernas ramar behöver utökas och även inkludera statliga potter
Finansiering av höghastighetsbanorna måste ske utanför nationell plan
Utöver att fördelningen till länsplanerna måste utökas i enlighet med
skrivningarna i tjut så måste Västmanland tilldelas mer. Västmanland
har under flera perioder varit förfördelade vid tilldelning av medel till
länsplanerna. Gapet måste slutas och Västmanland måste få likartade
förutsättningar som andra län, minst i nivå med rikssnittet per capita
Vi noterar att satsningar på Bergslagsbanan uteblir. Underhållsbehovet
sträckan Västerås-Fagersta-Ludvika är stort och staten måste ta sitt
ansvar. Region Västmanland som länsplaneupprättare är tillsammans
med kommunerna i Västmanland beredda att ta vårt ansvar i form av
medel ur länsplanen men det långvariga bristande underhållet måste åtgärdas från statligt håll, samt

att i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse den 20 januari 2022.

___________
Exp till: Trafikverket
Samhällsbyggnadsenheten
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KS § 26
AB Hallstahems särskilda handlingsplan för nyproduktion utifrån
bostadsförsörjningsprogram Dnr 15/22
AB Hallstahem har i ägardirektivet ett uppdrag att årligen presentera en särskild
handlingsplan utifrån bostadsförsörjningsprogrammet. Hallstahems styrelse har
i december 2021 fattat beslut om 2021 års version nyproduktionsplanen och
översänt den till Hallstahammars kommun.
Av planen framgår bland annat att fokus under 2021 har, förutom att färdigställa Myrans trygghetsboende, legat på att arbeta vidare med projektet Knektbacken. Parallellt med detta arbetar de vidare med övriga projektideér,
Rondellen, Centrumparken, Strömsholm 8:65, Kolbäcks-Vallby 2:2, Värden 1,
Nya Knektbacken och Terminalen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 20.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera AB Hallstahems särskilda handlingsplan för nyproduktion som en
anmälan.

_______
Exp till: AB Hallstahem
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KS § 27
Utökad borgen och ram för omteckning av borg vid lånekonverteringar av
befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2022 Dnr 365/21
Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Marijo Edlund (S).
AB Hallstahem anför i skrivelse inkommen den 18 november 2021 att man
önskar beslut om ramborgen om 770 miljoner kronor för 2022. Beloppet avser
nyteckning om 65 miljoner kronor för nybyggnation på Knektbacken samt
befintliga krediter på 705 miljoner kronor.
Ekonomi- och finansenheten anför i skrivelse den 26 januari 2022 bland annat
Hallstahammars kommun har beviljats ramborgen till AB Hallstahem 705
miljoner kronor varav 685 miljoner kronor är utnyttjat vid årsskiftet 2021/2022.
I den nya ansökan får inget om de kvarvarande 20 miljoner kronorna som redan
finns i ramborgen men efter kontakt med AB Hallstahem så behövs kvarvarande medel för ROT-renovering av Växthuset samt övriga reinvesteringar som
inte hanns med som planerat under 2021 utan kommer nu i början av 2022.
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera
rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett
ramar för borgensåtagandet. Det föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut
om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta
flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, vilket innebär att ett
preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före låneförbindelsen.
Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut
inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att
borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 21.
Kommunfullmäktige förslås besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 770 miljoner kronor varvid det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 770 miljoner
kronor, samt
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att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 770 miljoner kronor.
Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S).
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KS § 28
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten för inventarier till förskolan Äppellunden Dnr 37/22
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 §§ 121, 122 och 123 att bevilja
starttillstånd för upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till förskola,
renovering av kök/matsal samt omläggning av yttertak och solceller på Ädelstenen.
Den 25 januari 2021 § 14 beslutade kommunstyrelsen bland annat om omfördelning av investeringsbudget för ombyggnation av Ädelstenen till förskola
samt att bevilja tekniska nämnden fortsatt starttillstånd för projektet ”Ombyggnad Ädelstenen BUN”.
Den nya förskolan kommer att rymma åtta avdelningar med plats för 140 barn.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 januari 2022 bland
annat att det i investeringsbudgeten finns 1,5 mkr avsatt för inköp av de inventarier som behövs för att bedriva verksamhet i lokalen. Avdelningarna behöver
utrustas med möbler, klädskåp, torkskåp, hyllor, lampor och teknik med mera.
Även kök och matsal behöver utrustas med kantiner, husgeråd och möbler. Då
den nya förskolan delvis kommer att ersätta tre tidigare paviljongbyggnader där
ca 45 barn gått, kommer de möbler och lekutrustning som fortfarande anses
som funktionsdugliga att tas med till Äppellunden.
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver påbörja inköpen av de inventarier
som behövs för att öppna den nya förskolan efter sommaren. Inköpen är nödvändiga för att starta upp och bedriva verksamheten enligt beslut som tidigare
tagits om en ny förskola. Inventering av vad som behövs och arbetet med att
jämföra priser samt ta in offerter från kommunens upphandlade leverantörer är
påbörjat. Budgetkompensation för kostnader på driften enligt bilaga kommer att
begäras i samband med vårens mål och budgetarbete för åren 2023–2025.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 januari 2022 § 4 att ansökan
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att få lyfta medel ur investeringsbudgeten för inventarier till nya förskolan Äppellunden.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 22.
På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunstyrelsen att Landernäs
synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 28/2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

Forts KS § 28
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja barn- och bildningsnämnden om starttillstånd för att ianspråkta
1 500 000 kronor från projektet ”Ädelstenen förskola inventarier” i 2022 år
investeringsbudget för inköp av inventarier till Äppellunden,
att nettokostnadsökningen om 117 850 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets investeringar, samt
att barn- och utbildningsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en
ekonomisk redovisning av projektet efter genomförandet.

________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Controller
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 29
Samarbetsavtal avseende Strömsholmstävlingarna 2022-2024

Dnr 30/22

Kommunchefen anför i skrivele den 26 januari 2022 bland att Strömsholms
Ridsportförening (SRF) arrangerar i samarbete med Ridskolan Strömsholm
(RS) varje år en stor ridsporttävling som numera tidsmässigt är förlagd runt
nationaldagen, Strömsholmsdagarna. Tävlingen har en lång tradition och firade
100 år 2018. Strömsholms Ridsportförening bildades 1917 med anledning av
att det skulle kunna genomföras en ridsporttävling under våren 1918. Denna
tävling skulle vara en del i Arméns rid- och körskolas 50 års jubileum. Allt
sedan dess har det årligen genomförts ridsporttävlingar i Strömsholms slotts
slottspark. RS och Hallstahammars kommun har ett, sedan tidigare, långsiktigt
gemensamt samarbetsavtal. Avtalet säkerställer att evenemanget kommer hålla
hög kvalitet och därigenom fortsätta att vara ett attraktivt besöksmål.
Under 2020 ställdes tävlingarna in på grund av pandemin. Under 2021 arrangera tävlingarna på nytt dock utan publik fysiskt närvarande. Däremot sändes
tävlingarna ut via webb- TV. RS och SRF har inför 2021 och vidare inför 2022
utvecklat sitt samarbete för Strömsholmstävlingarna som beskrivs närmare i
avsiktsförklaring 2022-01-25. I huvudsak innebär avsiktsförklaringen att det är
SRF som står som tävlingsarrangör och RS hyr ut en tävlingsanläggning i
slottsparken till SRF på samma villkor som gällande befintligt samarbetsavtal
mellan parterna. Det inkluderar hinderpark, dressyrstaket, ljudanläggning,
dressyrdomarkurer m.m. Om slottsförvaltningen ska ha hyra för slottsparken
tillkommer en kostnad för SRF om 25 000 SEK exklusive moms.
Av avsiktsförklaringen framgår att arrangemanget inte går att genomföras utan
Hallstahammars kommuns ekonomiska bidrag. Det är, som ovan nämnts, SRF
som arrangerar tävlingarna och RS administrerar evenemanget. För en möjlighet till en mer långsiktig planering för SRF och RS är avtalstiden tre år.
Detta avtal gäller under perioden 2022 – 2024.
Samarbetsavtalet ger också Hallstahammar kommun rättigheter att marknadsföra kommunen på Ridskolan Strömsholm och att få använda Ridskolan
Strömsholms varumärke i sin marknadsföring. Ridskolan Strömsholm ska
under denna period samverka och utveckla arbetet runt Hallstahammars kommuns attraktionsstrategi.
För detta samarbetsavtal och för de marknadsföringsmöjligheter som Ridskolan
Strömsholm erbjuder betalar Hallstahammar kommun 300 000 kronor + moms
och ev. andra skatter mot faktura. Pengarna ska öronmärkas till Strömsholmsdagarnas budget.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 23.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

Forts KS § 29
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal 2022-2024 med Ridskolan Strömsholm, enligt en
till ärendet hörande bilaga, samt
att anslå 300 000 kronor årligen 2022-2024 ur kommunstyrelsens budgetram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 30
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 10 februari 2022
Dnr 34/22
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under dokument för tekniska nämndens räkning. De personer som räknas upp under de
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal
eller åtaganden i nämndens ställe.
Kommunstyrelsens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av
kommunstyrelsen den 11 oktober 2021 § 214.
Med anledning av bland annat avslutad anställning/nyanställning behöver
kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 24.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 11 oktober 2021 § 214 och med verkan
fr o m den 10 februari 2022 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i
fattade beslut.

________
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 31
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2021
Dnr 203/21
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i
LSS skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering
ska ske en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 4 stycken ej
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2021.
Socialnämnden har den 25 november 2021 § 84 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2021 till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 25.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 32
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 3 år 2021 Dnr 204/21
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 kommunens revisorer.
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under
kvartal 3 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen.
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt
en redovisning. Under kvartal 3 2021 fanns ett (1) ej verkställt gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Socialnämnden har den 25 november 2021 § 85 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2021 till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 26.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2022-02-07

()

KS § 33
Tidplan för Mål och Budgetprocessen 2023–2025

Dnr

Ekonomichefen anför i skrivelse bland annat att tidplanen för mål och budgetprocessen 2023–2025 påverkas av att det är ett valår. Dock föreslås att så
mycket som möjligt ska vara som vanligt ändå. Därför föreslås att kommunstyrelsen genomför den sedvanliga genomgången av årsredovisningen med
framåtblick den 21 mars 2022. Det är kommunstyrelsens ledamöter och ersättare som träffar ordinarie ledamöter i nämndernas utskott samt VD och ordföranden i Hallstahem. Syftet är att samtliga ska få en gemensam bild om
kommunens läge samt förutsättningarna framåt. Därefter övergår arbetet i budgetberedning. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör budgetberedningen men för att få ihop arbetet och en gemensam förståelse för den samlade
bilden så föreslås att tillskillnad från tidigare år så deltar samtliga arbetsutskott
hela dagen. Inför budgetberedningen och övriga deltagare presenterar samtliga
arbetsutskott samt Hallstahem sina kommande möjligheter och utmaningar.
Budgetberedningen föreslås genomföras 5 april 2022.
Det finns redan en mål och budget för åren 2023-2024 i nuvarande treårsplan
som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2021. Till detta så kommer
ett uppdaterat dokument men förutsättningar och direktiv antas av kommunstyrelsen i mars. Denna kommer utgöra grunden för budgetarbetet.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 31 januari 2022 § 27.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tidplanen för mål- och budgetprocessen med bokslutsdag den 21
mars samt budgetberedning den 5 april, samt
att samtliga nämnders arbetsutskotts ledamöter, samt en representant från
övriga partier som inte finns representerade i arbetsutskotten inbjuds att delta
vid ovanstående sammankomster.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 34
Självtest/snabbtest samt förslag på hur vaccinationskrav kan ställas vid
nyanställning i kontaktnära yrken Dnr 30/22
Kommunstyrelsen beslutade den 24 januari 2022 § 11 att uppdra till personalutskottet att till kommunstyrelsen den 7 februari ta fram ett förslag på hur
självtest/snabbtest kan användas i kommunens verksamheter, samt förslag på
hur vaccinationskrav kan ställas vid nyanställning i kontaktnära yrken.
HR-enheten har utrett frågan om vaccinationskrav vid nyanställningar i kommunen. vilket redovisas i skrivelse den 27 januari 2022. HR-enheten i samverkan med kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS), har också
utrett frågan om hur självtest/snabbtest kan användas i kommunens verksamheter.
På folkhälsomyndighetens hemsida står att läsa ”arbetsgivare som planerar att
införa en organiserad screening behöver arbeta fram en handlingsplan och rutiner för hur screeningen och testresultaten ska hanteras. När antigentester
används är det viktigt att vara medveten om testets begränsningar. Du som
bedriver verksamhet utanför hälso- och sjukvården kan behöva hämta stöd från
företagshälsovården, eller en motsvarande vårdgivare, när du planerar för att
införa screening på arbetsplatsen. Det är också viktigt att ha rutiner på plats
som tydliggör hur ett testresultat, som visar att en medarbetare har covid-19,
ska hanteras.”
Personalutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2022 § 3.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till personalutskottets besluta att
vaccinationskrav ska ställas i tillämpliga delar inom barn- och utbildningsnämnden som till exempel särskola och att självtest/snabbtest ska hanteras av
respektive nämnd.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels personalutskottets förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslutar således
att vaccinationskrav mot Covid-19 ska ställas vid nyrekrytering inom socialnämndens verksamheter gällande äldreomsorg och LSS samt tillämpliga delar
inom barn- och utbildningsnämnden som till exempel särskola varvid särskild
prövning görs för de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl eller andra
skäl som definieras i grundlag, detta gäller såväl timavlönade vikarier, nyanställning, tidsbegränsade anställningar som tillsvidareanställda, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

Forts KS § 34
att självtest/snabbtest mot Covid-19 kan genomföras utifrån vad som anförs av
Folkhälsomyndigheten och hanteras av respektive nämnd.

_________
Exp till: HR-enheten
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 35
Krav på vaccinering mot Covid-19 vid nyanställning inom utpekade
yrkesområden samt riktlinjer för omplacering av ovaccinerade medarbetare Dnr 387 /21
Jenny Landernäs (M) väcker vid kommunstyrelsen sammanträde den 6 december 2021 § 268 ärende angående krav på att personen är vaccinerad mot Covid
19 vid nyanställningar till utpekade yrkesområde, samt att riktlinjer tas fram för
att omplacera ovaccinerade medarbetare som arbetar i kontaktyrken, exempelvis inom äldreomsorgen, omsorgen och hemtjänst.
I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med
kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar,
vaccinering och blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet
gentemot det allmänna både i egenskap av medborgare men också som anställd
av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter
hot om sanktion eller andra former av påtryckningar.
HR-enheten har utrett frågan om vaccinationskrav vid nyanställningar i kommunen och anför i skrivelse den 27 januari 2022 bland annat att ett krav på
vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § regeringsformen eftersom det inte utgör ett påtvingat
kroppsligt ingrepp, men kan stå i strid med annan lagstiftning såsom diskrimineringslagen. Krav på vaccination vid nyanställning måste därför kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat.
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) anför att ett generellt vaccinationskrav för samtliga anställningar inom en kommun eller region sannolikt kan
ifrågasättas. SKR anför vidare att det är möjligt att ett sådant krav för den som
söker anställning inom vård och omsorg skulle kunna anses som berättigat men
frågan är inte rättsligt prövad. Fråga om vaccinationskrav vid nyanställning bör
därför endast ställas för arbete i verksamhet där arbetsgivaren, efter noggrann
bedömning, anser det befogat att kräva att personalen är vaccinerad, d v s inom
vård- och omsorgsverksamhet, i syfte att säkerställa skyddet för kommunens
äldre och mest sköra och utsatta medborgare.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 januari 2021 bland
annat att om man skulle hamna i en sådan situation så kan det bli problematisk
även vid nyrekrytering till just den verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på åtgärder som minskar riskerna till smittspridning men
som samtidigt kan ske utifrån gällande lagstiftning. Barn och elevers rättigheter
till utbildning ska värnas och kan vi säkerställa att alla som erhåller anställning
i alla former inom verksamheterna är vaccinerade är mycket vunnet. Barn- och
utbildningsnämnden beslutad den 26 januari 2022 § 6 att ställa sig bakom
Jenny Landernäs (M) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

Forts KS § 35
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 januari 2022 bland annat att de är
positiva till möjligheten att ställa krav på vaccination vid nyanställning, vilket
flera andra svenska kommuner redan gör. Det är viktigt att kommunen gör det
som är möjligt för att minska risken för smittspridning till våra årsrika och
sköra. Förvaltningen ser vidare också positivt på åtgärder som minskar riskerna
till smittspridning men som samtidigt kan ske utifrån gällande lagstiftning.
Patientsäkerheten ska värnas och kan vi säkerställa att alla som erhåller anställning i alla former inom vården och omsorgen är vaccinerade är mycket vunnet.
Socialnämnden har den 27 januari 2022 § 6 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse den 13 januari 2022 som sitt yttrande.
Personalutskottet föreslår under § 3 att kommunstyrelsens ska fattat beslut
kring krav på vaccinering mot Covid 19 vid nyanställningar.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 1 februari 2022 § 4.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till personalutskottets förslag att
vaccinationskrav ska ställas i tillämpliga delar inom barn- och utbildningsnämnden som till exempel särskola.
Kommunstyrelsens beslutar
att, i likhet med beslut under § 34, ska vaccinationskrav mot Covid-19 ställas
vid nyrekrytering inom socialnämndens verksamheter gällande äldreomsorg
och LSS samt tillämpliga delar inom barn- och utbildningsnämnden som till
exempel särskola varvid särskild prövning görs för de som inte kan vaccinera
sig av medicinska skäl eller andra skäl som definieras i grundlag, detta gäller
såväl timavlönade vikarier, nyanställning, tidsbegränsade anställningar som
tillsvidareanställda, samt
att om situation skulle uppstå att omplacera personal på grund av Covid 19 får
berörd nämnd utifrån gällande lagstiftning ta fram handlingsplan om sådan är
motiverad.

__________
Exp till: HR-enheten
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

KS § 36
Extra sammanträde med kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att hålla extra sammanträde den 21 februari klockan 17.30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-07

Sida

()

KS § 37
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-07
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-02-07
- Arbetsutskottets protokoll 2022-01-31
- Personalutskottets protokoll 2022-02-01
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

