SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-16

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 16.45
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S)
Anna Gunstad Bäckman (C) § 171-197
Lennart Andersson (S)
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Claes Gustavsson (SD)
Hanna Lostelius (C) § 169-170

Ersättarna: Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Kenth Erngren (V),
Annica Lindholm (V), Ewa Björklund (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr,
kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 169
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19 september 2019 klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

169 - 197

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Tommy Emterby (KD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 169-197

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Anslaget uppsättes

2019–09-20

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2019–10-12
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KS § 169
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 170 – Eva Åberg, Christer Malmqvist, Arbetsmiljöverket, teknisk chef Carina
Elliot, HR-chef Helene Mårten, skolchef Lena Millberg, kultur- och fritidschef
Sven-Olof Juvas, bygg- och miljöchef Anders Östlund
§ 173 – ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson, upphandlare Armine
Kanakanian
§ 174 - kommunchef Carin Becker-Åström
§ 177 - Linda Gårdstam, Towe Ireblad, Clara Haag Johansson, VafabMiljö
§ 178 –, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas
§ 180-181 – utvecklingschef Magnus Gustafsson
§ 192 – kollektivtrafiksamordnare Hasse Engstrand
§ 194 – teknisk chef Carina Elliot

Sammanträdet ajourneras klockan 13.15-15.00.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 170
Information från Arbetsmiljöverket om kommunstyrelsens
arbetsgivareansvar Dnr 6/19
I och med den nya mandatperioden besöker Arbetsmiljöverket alla Sveriges kommuner
och regioner för att informera om de förtrondevaldas uppdraga att vara
arbetsgivare och se till att kommunen har en god arbetsmiljö.
Representanter från Arbetsmiljöverket informerar att som förtroendevald i
nämnd/styrelsen är arbetsgivare och
•
•
•
•

Du är yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommunen
Du ger förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet
Du ska se till att arbetsmiljölagen följs i verksamheten
Du är byggherre vid ny och ombyggnationer

Roller i det systematiska arbetsmiljöarbetet
•
•
•
•

Justerandes signatur

Politiker vad och när
Tjänstemän hur och vem
Respekt och tillit för varandras roller
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - väldefinierat uppdrag - resurser kunskaper - befogenheter

Utdragsbestyrkande
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KS § 171
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl

Dnr 6/19

Kommunchefen informerar att kommunstyrelseförvaltning kommer att ha en
interutbildning den 13 november 2019. Kundcenter kommer därför att stänga kl
11.00 den dagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 172
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Dnr 6/19

Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med strategiska regionala
beredningen
Rolf Hahre (S) redogör från möte med regionfullmäktiges presidie.
Jenny Landernäs (M) redogör från senaste sammanträdet med Västmanlands
kommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 173
Finansiering av upphandlingskonsult

Dnr 267/19

Ekonomi- och finansenheten anför i skrivelse den 2 september 2019 att i syfte
att upphandla IT-system för ekonomi och HR/lön krävs att Hallstahammars
kommun direktupphandlar upphandlingskonsulter som specialiserat sig på ITupphandlingar. Kommunen saknar interna resurser samt kompetens för att
genomföra sådan upphandling på egen hand. Syftet med direktupphandlingen
är att få stöd av upphandlingskonsulter med erfarenhet från IT-upphandlingar
för att kunna genomföra ett tidseffektivt, marknadsförankrat såväl som verksamhetsförankrat upphandlingsprojekt.
Utgiften för konsultstödet handlar om cirka 500 tkr vilket är ett riktvärde då vi
ställt frågan till en leverantör för att få ett närmevärde på kostnaden. Medel för
detta saknas i budget för 2019. Möjlighet finns att ta konsultstödet som en investering. Vilket utgör en del av anskaffningen för implementering av ett upphandlat affärssystem för ekonomi/HR och lön. Ett ytterligare alternativ är att
direkt belasta rörelsekapitalet och ta utgiften via kassan. Då budget saknas i
dagsläget är det de enda två alternativ som finns tillgängliga för att genomföra
direktupphandlingen.
Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2019 § 135 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att återremitterar ärendet för ytterligare beredning.

________
Exp till:

Justerandes signatur

Ekonomi och finans

Utdragsbestyrkande
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KS § 174
Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning - finansiering härför
Dnr 269/19
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 5 september 2019 att
Hallstahammars kommun har liksom övriga kommuner i landet ett behov av att
se över sina kostnader för att möta framtidens utmaningar när det gäller välfärdsuppdraget och samhällsplaneringen. Hallstahammar har sedan många år
tillbaka en god ekonomi tack vare bland annat bra ekonomistyrning. De kommande åren finns ett behov av att bygga ut äldreboenden, skolor och förskolor
på grund av den befolkningstillväxt som kommunen fått de senaste åren.
Det innebär i sin tur att investeringsbudgeten kommer att vara mycket hårt
ansträngd vilket i sin tur påverkar utrymmet för driftbudgeten. För att möta
framtiden initierade kommunstyrelsen en Långsiktig Finansiell Analys (LFA)
som genomfördes 2017. LFAn var ett sätt att få fram bra instrument för framtida planering. Som en del av den rapporten fanns ett uppdrag att analysera
vissa nyckeltal för den kommunala verksamheten. Det behövs framöver mer
utvecklade instrument och metoder för ekonomistyrningen då Hallstahammar
liksom övriga kommuner står inför ovan nämnda utmaningar.
Förvaltningen arbetar med att tydliggöra verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Bland annat förbereds ett ärende för att få fram ett förslag till resursfördelningsmodell för främst kärnverksamheterna. Parallellt med den behövs
genomlysning av kommunens ekonomi i jämförelse med andra likande kommuner. Då många kommuner har behov av att ingående analysera sin ekonomi
och ekonomistyrning har SKL därför inrättat en ”Analysgrupp” som biträder
kommunerna i det här arbetet. Analysgruppens arbete är inriktat mot att hjälpa
kommunerna att hitta en egen plattform att utgå från, för att även fortsättningsvis ha balansen i ekonomin. Kostnaden för analysen och kringkostnader uppgår
till sammanlagt 135 000 kronor (inklusive resor och omkostnader). Dessutom
finns det möjlighet att få specifika önskemål om delar av en analys av till
exempel en verksamhet. En utvecklad och tydlig verksamhetsstyrning och ekonomistyrning ska ge förtroendevalda ett bättre instrument för att kunna göra
prioriteringar framöver.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 136.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 174
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att återremitterar ärendet för ytterligare beredning.

________
Exp till: : Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 175
Omfördelning av medel för projektering av villatomter i kv. Hackspetten
Dnr 265/19
Detaljplanen för kv. Hackspetten vann laga kraft 2018-06-28. Planen möjliggör
byggandet av 13 villatomter. Två av villatomterna är färdigställda och sålda.
För övriga villatomter ska det byggas en gata, GC vägar, belysning samt vatten
och avlopp.
Intresset för villatomter har varit stort i Hallstahammar och för närvarande finns
följande tomter byggklara och lediga för försäljning. En tomt på Södra Näs, 2
tomter på Stenhagsvägen samt 3 tomter på kv. Fasanen. I Kolbäck byggs infrastruktur så att 29 tomter kommer att kunna säljas våren 2020.
I kommunens exploateringsbudget är 9 000 000 kronor avsatta för att bygga
gator och vägar, belysning samt VA för kv. Hackspetten. Budgeten är satt så att
medlen kan påbörjas att lyftas år 2020. En kalkyl för projektet visar att kostnaden att bygga klart området som möjliggör att villatomter kan säljas i enlighet
med detaljplanen kommer kosta 4 800 000 kronor (exklusive kalkylerad rondell
i korsningen Häradsvägen/Konvaljevägen). För projektering och avstyckning är
kostnaden kalkylerad till ca 1 000 000 kronor.
Om starttillstånd ges för att starta upp projektering i projektet under oktober
2019 kan ett färdigt förfrågningsunderlag vara klart i april 2020 och upphandling av byggandet av tomterna kan ske i maj 2020. Byggandet av bland annat
gator och vägar i området kan påbörjas hösten 2020 och var klart våren 2021.
Försäljning av villatomter kan då påbörjas sommaren 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 166 bland annat att
bemyndiga kommunstyrelsen att under pågående budgetår göra omprioriteringar i investeringsbudgeten inom planeringsperioden 2019–2021.
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse 9 september 2019 att man förordar
att 1000 tkr omfördelas från affärsverksamheten och projektet med bredband då
den utgiften inte når upp till budgeterade medel för innevarande år. Det förfarandet innebär att ärendet kan hanteras av kommunstyrelsen fullt ut. Samt att
budgetberedningen prioriterar att justera budgeten för kvarteret Hackspetten i
den nu liggande budgetprocessen så att utgiften som idag är budgeterad för år
2021 flyttas till år 2020 och uppdateras med kalkylmässiga underlag enligt nya
riktlinjer för investering och exploatering.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 137.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 175
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigarelägga projekteringen av kv. Hackspetten så att projektet kan
påbörjas i oktober 2019, samt
att ianspråkta 1 000 000 kronor från investeringsbudgeten avseende utbyggnad av stadsnätet år 2019 till projektering av kv. Hackspetten, samt
att föreslå budgetberedningen att, dels omfördela 1 miljon kronor från Hackspetten 2020 till bredbandssatsningen, dels tidigarelägga investeringsmedel för
kv Hackspetten från år 2021 till 2020 i sambandmed antagande av
investeringsbudet 2020.

________
Exp till:

Justerandes signatur

Exploateringsingenjör
Ekonomi- och finansenheten
Budgetberedningen

Utdragsbestyrkande
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KS § 176
Omfördelning av investeringsbudgeten för ombyggnad av Kulturhuset
Dnr 263/19
Tekniska nämnden har den 27 augusti 2019 § 73 beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen att till ombyggnad av Kulturhuset omfördela 4 mkr inom
investeringsbudget 2019 från projektet GC-väg Strömsholm-Kolbäck.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 23 augusti 2019 bland annat att:
Hallstahammars kommun har av Hallstahem köpt Kulturhuset i Hallstahammar
till en köpeskilling om 11 450 000 SEK med tillträdesdag 1 april 2018. I köpekontraktet framgår att fastigheten säljs utan godkänd OVK och utan gällande
brandskyddsdokumentation. Hallstahem har även friskrivit sig från alla anspråk
på grund av fel eller brister i fastigheten. I april gjorde fastighetsavdelningen
tillsammans med branschfolk ett platsbesök på Kulturhuset för att bilda sig en
uppfattning om fastigheten. Man kunde då konstatera att det föreligger stora
brister som måste åtgärdas snarast. En förutsättning för att klara ombyggnationen är att huset ställs tomt under ombyggnadstiden som beräknas till drygt
två månader. Arbetena beräknas starta i mitten av september 2019 efter att
startbesked har erhållits.
För att åtgärda alla akuta brister krävs en investering i fastigheten på cirka 4
miljoner kronor. Det finns idag inga medel i investeringsbudgeten för att
genomföra dessa åtgärder.
Tekniska förvaltningen har fått tydliga direktiv från Trafikverket och Länsstyrelsen att GC-väg Strömsholm-Kolbäck tidigast kommer att upphandlas hösten
2020 och att det ska avsättas medel för den i budgeten 2021. I investeringsbudgeten för 2019 finns 5 mkr för GC-väg Strömsholm-Kolbäck samt ytterligare 2
mkr för belysningsåtgärder på samma sträcka. För att finansiera Kulturhusets
ombyggnation föreslår tekniska förvaltningen följande omfördelning: Med 4
mkr från projektet GC-väg Strömsholm-Kolbäck (nuvarande budget 5 Mkr).
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 9 september 2019 att man inte
ser några hinder med förslaget från tekniska nämnden. Man noterar en omfördelning i budget och ökade kapitalkostnader för kultur- och fritidsnämnden
med 270 tkr årligen som tillkommande kostnad baserat på aktuell internränta
och en avskrivningstid på 20 år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 138.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg att den ökade kapitalkostnaden
framöver ska rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-16

Sida

12 ()

Forts KS § 176
Reijo Tarkka (V) yrkar dels att medel ska ianspråktas från investeringsbudgeten
avseende fastighetsinvesteringar, dels att kostnaden ska fördelas jämt mellan
kommunen och AB Hallstahem
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att avslå Reijo Tarkkas (V) yrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar således
att ianspråkta 4 000 000 kronor från investeringsbudgeten avseende projektet
GC-väg Strömsholm-Kolbäck till ombyggnad av Kulturhuset,
att den ökade kapitalkostnaden framöver ska rymmas inom kultur- och
fritidsnämndens budget, samt
att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet GC-väg
Strömsholm-Kolbäck i samband med antagande av investeringsbudet
kommande år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 177
Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund – för
yttrande Dnr 9/19
VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag har remitterats för godkännande.
Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund ska förbundet för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbundet ska dock inte besluta om
renhållningstaxa.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2019 att förvaltningen har
granskat handlingarna och noterar att man i arbetet med att revidera förslaget
till ny regional avfallstaxa har beaktat inkomna synpunkter. Synpunkterna har
bemötts i en samrådsredogörelse och två av synpunkterna har lett till en ändring
av förslaget till ny avfallstaxa. Den första synpunkten medför att hemkompostering kommer att premieras i förslaget till taxan genom att abonnemanget föreslås kosta 200 kronor mindre än insamling av matavfall i kärl (standardabonnemang) vilket korrigeras genom att avfallstaxa för hemkompostering sänks med
96 kr/år medan taxan för insamling av matavfall i kärl höjs med 104 kr/år. Den
andra synpunkten medför att taxan kommer att förtydligas avseende att intäkterna av taxan ej ska användas för att finansiera sluttäckning av nedlagda deponier i respektive kommun utan den typen av sluttäckning ska bekostas av
skattemedel. Förvaltningen anför att förslaget är väl genomarbetat men anser att
förslaget bör förtydligas avseende att intäkterna från taxan som avses att
användas för sluttäckning av nedlagda deponier endast ska användas för de
deponier som VafabMiljö ansvarar för och som avser hushållsavfall. Vidare bör
kostnaderna för denna sluttäckning viktas mot tillgänglig kapacitet vid tidpunkten för bildandet av kommunalförbundet.
Tekniska nämnden har den 21 maj 2019 § 49 beslutat att ställa sig bakom förslaget under förutsättning att förslaget förtydligas vad gäller kostnaderna för
sluttäckning av VafabMiljös deponier för hushållsavfall.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 74 att återremittera ärendet
för förtydligande avseende avgiften under punkten C2 i taxan gällande dragavstånd och manuell hämtning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 177
VafabMiljö har den 21 augusti 2019 inkommit med förtydligande avseende avgiften under punkten C2.
Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2019 § 139 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 178
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi, juni 2019 – kommunstyrelsens
uppsiktsplikt Dnr 166/18
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport. Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till
kultur- och fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi.
Redovisningen har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en
skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en
kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 16 juli 2019 för Hallsta Ridklubbs ekonomi till och med juni 2019. Kultur- och fritidsnämnden har den 28
augusti 2019 § 68 beslutat att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 140.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
kultur- och fritidsnämnden till nästkommande redovisning även redovisar
ridklubbens handlingsplan och budget.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att notera redovisningen som en anmälan, samt
att kultur- och fritidsnämnden till nästkommande redovisning även redovisar
ridklubbens handlingsplan och budget.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 179
Västerås stads ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – för
yttrande Dnr 216/19
Västerås Stad har skickat samrådsremiss angående ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund till Hallstahammars kommun för synpunkter. Yttrande ska
ha inkommit till Västerås Stad senast den 20 september 2019.
Syftet med att ta fram en ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund är bland
annat att nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för
fortsatt arbete med detaljplanering, bygglovshantering och andra utvecklingsfrågor av Kvicksund. Det färdiga arbetet ska kunna utgöra inspiration för olika
utvecklingsprojekt med olika projektägare. Genom dialog med kvicksundsbor,
organisationer och näringsliv ska engagemanget och intresset för ortens utveckling öka. Ortsanalysen och utvecklingsplanen ska bidra till en positiv utveckling av Kvicksund som är till nytta för både invånarna och verksamheterna
på orten. Arbetet bidrar även till en positiv utveckling för kommunerna och
samarbetet kommunerna emellan.
Barn- och utbildningsnämnden har den 27 augusti 2019 § 51 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 6 augusti 2019 som sitt yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har beslutat uttala att
man inte har något att erinra mot förslaget. Socialnämnden har den 29 augusti
2019 § 74 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 13
augusti 2019 som sitt yttrande. Tekniska nämnden har den 27 augusti 2019 § 67
beslutat att avstå från att yttra sig över förslaget. Likaså har kommunstyrelseförvaltningen meddelat att man avstår från att yttra sig.
Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2019 § 141 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag.
Något förslag till yttrande föreligger inte till dagens sammanträde.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordförande ska få i uppdrag att avge yttrande.
Kommunstyrelsen beslutara i enligt med Catarina Petterssons (S) yrkande
att uppdra åt ordförande att avge yttrande över Västerås stads ortsanalys och
utvecklingsplan för Kvicksund.

________
Exp till: Kommunstyrelsens ordförand
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KS § 180
Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter 2019-2021 Dnr 88/19
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen) började
gälla den 1 januari 2010. Lagens intentioner är att skydda nationella minoriteternas fortlevnad och bevara och utveckla minoritetsspråken. Sveriges nationella minoriteter är romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar. De
nationella minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och
finska. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har historiska och långvariga band till Sverige samt en uttalad samhörighet. Vissa minoritetsrättigheter
ska förverkligas i hela landet: alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen). Dessa
rättigheter benämns som grundskydd. Dessutom gäller särskilda rättigheter för
sverigefinnar i Hallstahammars kommun som den 1 januari 2010 anslöt sig till
finskt förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat:
• Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare.
• Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering.
• Myndigheten kan bestämma särskild plats och tid där servicen ges på
finska.
• Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal
med kunskaper i finska.
• Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg helt eller till väsentlig del (mer än 50 %) på finska om någon i
förvaltningsområdet önskar det.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
har yttrat sig över handlingsplanen. Samtliga har beslutat att överlämna
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.
Handlingsplanen har därefter reviderats efter inkomna synpunkter som redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 augusti 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 143.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter 2019–2021 enligt
en till ärendet tillhörande bilaga.
________
Exp till:

Justerandes signatur
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Samtliga chefer KS-förvaltningen
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KS § 181
Svar på motion av Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M) och
Anita Westin Brodd (M) om införande av datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn Dnr 295/18
Isabella Piva Hultström, Elinor Blomqvist och Anita Westin Brodd, samtliga
(M) anför i en motion ”Dagligen utnyttjas och utsätts barn världen över för de
värsta tänkbara övergreppen. Spridning av bilder på barn som utsätts för
sexuella brott är ett brott som ökar lavinartat och något som vi med alla medel
måste bekämpa. Att jaga övergreppsbilder i på internet kan liknas vid att leta
efter en nål i en höstack. Miljontals bilder som cirkulerar runt, i konstant flöde
förövare mellan. För ett par veckor sedan presenterade Interpol resultatet av
flertalet utredningar som de bedrivit de senaste åren, gällande bilder på sexuella
övergrepp på barn som delas på nätet. Utredningarna visar att offren blir allt
yngre och övergreppen grövre. Interpol uppskattar att cirka 15 % av bilderna
innehåller små barn eller spädbarn, och övergreppen rör sig oftast om våldtäkter. Bilderna delas av förövare från alla världens hörn, dygnets alla timmar,
årets alla dagar. Organisationen Childhood uppger att ett av fem barn utsätts för
sexuella övergrepp någon gång under sin barndom, men att mörkertalet är
enormt. Organisationen Ecpat uppger att fallen ökar med hundratals barn per år
och att antalet bilder på spädbarn utsatta för övergrepp i större utsträckning
sprids från Sverige. Man kan hoppas att just det beror på en högre anmälningsbenägenhet från Sverige.
Sverige sticker dock ut på ett positivt sätt i allt detta mörka. Över 30 polismyndigheter världen över använder sig av en svensk idé, ett datorprogram med en
algoritm som kan upptäcka och urskilja bilder innehållande övergrepp på barn.
Programmet har förmågan att urskilja oskyldiga bilder från semesterresan, färger och strömmar, och således ge polisen viktiga verktyg i kampen mot brott.
Undersökningar visar också att de datorer som oftast används vid spridning av
övergreppsbilder på barn är arbetsdatorer. Till skillnad mot datorn som ofta
finns i hemmet och används av flera i familjen, får jobbdatorn som regel vara i
fred av andra än den behörige. På gott och ont. Flera kommuner runt om i
Sverige börjar nu införa digitala filter likt det som beskrivits ovan. Sotenäs,
Munkedal och Lysekil är några exempel på kommuner som under 2019 kommer att införa detta på kommunens alla datorer.
Sotenäs IT-chef säger i en intervju i svt, ’som kommunal inrättning ska vi göra
allt i vår makt för att inte främja spridningen av detta’. Vi måste alla bidra för
att minska spridningen och detta är ett sätt som vi här kan hjälpa till i kampen
mot detta. Det handlar inte på något sätt om att få kommunanställda att känna
sig skyldiga eller övervakade. Det vi måste komma ihåg är att ha fokus på
brottssoffren, de utsatta barnen.
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Forts KS § 181
I enlighet med ovanstående yrkar vi
Att Hallstahammars kommun ser över rutiner för att upptäcka den här typen av
brott samt
Att kommunen inför programvara som beskrivs ovan under 2019.”
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 3 april 2019 bland annat att
man befinner sig just nu i en process att se över IT-säkerheten utifrån ett
helhetsperspektiv, vilket har en direkt koppling till digitaliseringsarbetet.
Kopplat till översynen av IT-säkerheten har vi nyligen arbetat fram nya
riktlinjer för användning av IT i Hallstahammars kommun. De nya riktlinjerna
innebär dels en anpassning till EU:s dataskyddsförordning, men även en
skärpning i flera delar kopplat till IT-säkerheten. Där ingår bland annat ett antal
regleringar kring användning av internet och att det inte är tillåtet att besöka
webbplatser med vissa typer av innehåll. Det framgår även tydligt att all
internettrafik loggas och att stickprov kan komma att utföras. Riktlinjerna är ett
första steg och avsikten är att fler steg kommer att tas framöver vilket även
väntas innebära en utökning av olika former av tekniska skydd. Det är viktigt
att ett införande av denna specifika lösning är en del av en helhet kring ITsäkerheten och att rutiner och processer kopplade till införande av olika
tekniska skydd finns på plats. Ett införande innebär även en ökad driftkostnad
och behöver då även tas med i budgetarbetet. En beräkning på införandet av
just denna lösning på enbart alla PC i organisationen visar att årskostnaden
hamnar på ca 200 000 kronor, vilket inte ryms i nuvarande budget
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 144.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bifalla motion i den del vad avser att kommunen ska ser över rutinerna för
att upptäcka den här typen av brott och att motionen i övrigt ska anses vara
besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M) och
Tommy Emterby (KD).
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KS § 182
Svar på motion av Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) angående
införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården Dnr 265/18
Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober
2018 ”Äldreomsorgen är en stor utmaning med stark ökning av antalet äldre
under det kommande decenniet, brist på kompetent personal att rekrytera,
traditionella arbetssätt och avsaknad av alternativa utförare. Alla goda krafter
kommer att behövas för att klara utmaningarna tillsammans med fantastiska
medarbetare.
Lagen om valfrihetssystem – LOV – introducerades 2008.
• Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
• Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli
leverantörer av välfärdstjänster.
• Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer:
konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.
170 av Sveriges 290 kommuner har infört eller är på gång. Ytterligare 20 kommuner tillämpar LOV för särskilt boende (äldreboende) Hallstahammar ställer
sig till de drygt 100 kommuner som ännu inte kommit till skott. Alternativa utförare innebär att kommunens egen organisation för hemtjänst och hemsjukvård
avlastas, personal som arbetar eller vill arbeta med äldreomsorg får fler arbetsgivare att välja mellan och kunderna dvs alla som använder hemtjänst får själva
välja mellan de utförare som klarar kvalitetskraven. Bara någon mil från oss i
Västerås har valfrihet funnits länge inom hemtjänst och hemsjukvård. Det går
inte heller i den stora kommunen att klara behoven utan att alla goda krafter
görs tillgängliga.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att skyndsamt utreda och
presentera en plan för hur Hallstahammars hemtjänst och hemsjukvård skall
organiseras med stöd av alternativa utförare med start under andra halvan av
2019.
att LOV införs inom hemtjänst och hemsjukvård från och med samma tidpunkt.”
I skrivelse den 13 augusti 2019 beskriver socialförvaltningen bland annat vad
LOV är och hur det fungerar. Socialnämnden föreslår den 29 augusti 2019 § 71
att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 145.
Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) yrkar
bifall till motionen.
Justerandes signatur
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Forts KS § 182
Reijo Tarkka (V) yrkar avslag på motionen.
Anna Gunstad Bäckman (C) avstår från att delta i beslutet.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen om införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 183
Svar på motion av Tommy Emterby (KD) angående fullständig genomlysning av äldreomsorgens ansvarsområde Dnr 264/18
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober 2018 ”Demografin i
Hallstahammar de närmaste åren gör att vi kommer att möta stora problem
inom såväl Hemtjänsten som inom våra särskilda boenden.
Det gör att vi kristdemokrater ser att för att vara förberedda på det som vi kommer att möta inom en snar framtid måste se över våra verksamheter och dess
olika arbetsmetoder och arbetssätt. Kanske behöver man se över inte bara detta
utan också trots att vi har personal som arbetar otroligt hårt behöver vi se över
kanske både arbetssätt och schemaläggningar. Vi måste på något sätt komma
att få ordning på de alldeles för höga korttidssjukskrivningarna kanske med att
införa i vissa fall förstadagsintyg från läkare.
På grund av dessa stora utmaningar inom äldreomsorgen i Hallstahammar vill
Kristdemokraterna i Hallstahammar
Att: det görs en fullständig genomlysning av hela ansvarsområdet för
äldreomsorgen i Hallstahammar, helst före sommaren 2019”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2019 bland annat att:
Socialförvaltningen arbetar löpande med att se över sina verksamheter vad
gäller kvalitet och effektivitet. Precis som motionären framför behöver
kommunen stå väl rustade för den redan igångsatta demografiska utmaningen.
Den demografiska förändringen vi redan befinner oss i är den mest omfattande
som kommunen och landet upplevt. Detta ställer särskilda krav på långsiktighet
och planering. Det finns en planering för utbyggnaden av de särskilda boendena
i kommunen för en lång tid framåt. Där Äppelparken nyligen färdigställdes och
planeringen för nästa boende i Kolbäck är igångsatt. Denna planeringen har så
här långt väl följt de demografiska förändringarna. Detsamma gäller den
kommunala hemtjänstens verksamheter. Genomgående får också
verksamheterna mycket goda vitsord och betyg av de äldre.
Sedan väldigt många år tillbaka arbetar socialnämndens verksamheter med omfattande förebyggande arbete. Kommunens träffpunkter, aktiviteter etc. för
äldre lockar drygt 25 000 besökare per år vilket borgar för gott genomslag. För
att fortsätta detta arbete är kommunen också sedan 2018 medlem i WHO:s nätverk för Äldrevänliga städer, där ambitionen är att delge andra kommuner om
vårt arbete men också att lära av andra. Digitaliseringen medför möjligheter
men kräver också kompetens och nytänk. Därför utökas löpande de digitala inslagen men förvaltningen genomför också löpande kompetensutveckling för att
öka på takten och kvaliteten i implementeringen.
Denna utveckling bör också kompletteras med nya inslag av tjänstedesign där
användarna av socialtjänstens tjänster aktivare deltar i utvecklingen av
tjänsterna.
Justerandes signatur
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Forts KS § 183
Frisknärvaron behöver öka och vi har under de senaste åren sett en allt minskande sjukfrånvaro vilket är glädjande men mycket arbete kvarstår. Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka använt sig av förstadagsintyg i förekommande fall. Socialförvaltningen arbetar också aktivt för att förbättra möjligheterna till personalförsörjning, genom nya karriärvägar, KIVO, validering och
minskade insteg och differentiering i tjänster och innehåll för att kunna möta
kommande utmaningar. Arbetet inom den kommunala äldreomsorgen är utmanande och givande och socialförvaltningen förändrar löpande arbetssätt och
bemanning för att försöka optimera utfallet.
Den demografiska förändringen kommer ställa stora krav på hela den kommunala organisationen vilket bland annat PWC långsiktiga finansiella analys visar.
Den kommunala äldreomsorgen har genom PWC/revisonen/IVO m.fl. granskats ett mycket stort antal gånger under de senaste åren utifrån effektivitet och
kvalitet med godkänt resultat. Därför bedömer socialförvaltningen att ytterligare granskningar inte behöver genomföras i detta skede. Men äldreomsorgens ansvarområde behöver löpande följas och granskas genom såväl interna
som externa mätningar och granskningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 146.
Tommy Engström (KD) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen om fullständig genomlysning av äldreomsorgens ansvarsområde
ska anses besvarad men hänvisning till socialnämndens beslut den 29 augusti
2019 § 72.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD).
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KS § 184
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2019
Dnr 74/19
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 redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 2 2019.
Socialnämnden har den 29 augusti 2019 § 68 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2019 till bland annat kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 147.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 185
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) kvartal 2 år 2019 Dnr 199/19
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 äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 2 2019 fanns sju ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 2 år 2019. Rapporten visar att det finns två ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden har den 29 augusti § 67 beslutat att överlämna redovisningen av
ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2019 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 148.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 186
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående klimatet i Hallstahammars kommun Dnr 205/19
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 27 maj 2019 ”Vårt sätt att leva
förstör planeten. Vår civilisation kommer att gå under om vi inte stoppar utsläppen av växthusgaser. Till skillnad från tidigare civilisationer som har gått
under så lämnar vår livsstil kvar en planet där det är svårt att leva. Det är ont
om tid. Vi hade kunnat börja minska utsläppen för 40 år sedan om vi hade tagit
dåtidens vetenskap på allvar. Nu är det mer bråttom. Om vi ska nå Parisavtalets
åtaganden för utsläppsminskningar så ska utsläppen minska med 10-15 procent
årligen. Parisavtalet är en politisk kompromiss, inte ett vetenskaplig råd, och vi
måste minska utsläppen av växthusgaser klart mer än Parisavtalets åtaganden
för att garantera bra levnadsvillkor på vår enda hemplanet. När klimatet har
värmts upp över vissa nivåer så accelereras uppvärmningen genom att permafrost i norr tinar, genom att de gigantiska istäcken som reflekterar solljus försvinner och genom att torka leder till skogsbränder som ger ännu mer växthusgaser. Dessa så kallade tröskeleffekter vet vi att de kommer att inträffa, om inte
utsläppen stoppas. Överskrids ett tröskelvärde så går inte klimatförändringarna
att stoppa, och vi får skenande klimatförändringar. Vi är redan illa ute. Forskarna säger att tiden för att klara max 1,5 grads uppvärmning har i princip passerats. Vi är tyvärr på väg till ännu varmare läge med de otrevliga effekter som
varmare klimat och mer instabil väder innebär. Vi måste alltså stoppa utsläppsökningen NU och därefter drastiskt minska utsläppen ner till noll. Klimatförändringen handlar inte längre om våra barn och barnbarn. Uppvärmningen är
något som kommer att ske under vår livstid. Misslyckas vi med att stoppa utsläppen så kommer vi att få leva i en värld med skenande klimatförändringar.
En värld där hoppet är ute och människor kommer att slåss om sinande resurser. Vår civilisation kommer då att utplånas av konflikter som har sitt ursprung
i klimatförändringar: matbrist, vattenbrist, krig och sjukdomar. I en värld med
förändrat klimat är det svårt att upprätthålla jordbruk och vi är många människor på jorden som behöver vatten och mat. Vi ser denna utveckling redan i
vissa delar av världen och den kommer att sprida sig om vi inte stoppar utsläppen av växthusgaser. Det går att minska utsläppen drastiskt, lösningarna
finns. Det handlar om att vilja. Att vilja rädda vår planet och vår civilisation.
För att poängtera hur viktigt det är att minska klimatutsläppen och hur allvarligt
läget är så vill Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar att det utlyses klimatnödläge.
Miljöpartiet de gröna vill:
-att Hallstahammars kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge
-att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som ett klimatnödläge innebär.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-16

Sida

27 ()

Forts KS § 186
Kommunstyrelseförvaltningen anför i en skrivelse den 2 september 2019 att det
ligger utanför den kommunala kompetensen att lämna bifall till motionens
yrkanden. Klimatfrågor av den omfattningen och karaktär som motionen berör
bör hanteras på riksnivå.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 149.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 187
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2018 –
ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 204/19
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 22 maj 2019 inkommit med
årsredovisning för 2018.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 18 april 2019 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 150.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 188
Former för regional samverkan i Västmanland – för godkännande
Dnr 69/19
I överenskommelsen som tecknades mellan dåvarande landstinget och länets
kommuner inför regionbildningen den 1 januari 2017 fastlades att en översyn
av kostnadsnivån för samverkan skulle ske inför varje ny mandatperiod. På initiativ av Fagersta kommun inleddes en sådan översyn i början av 2019. Frågan
har hanterats av den Regionala Ledningsgruppen samt Strategisk Regional
Beredning (SRB) vid sammanträden under våren. Bland annat har en översyn
av samtliga fakturor som Regionen skickat till kommunerna gjorts varvid man
kunde konstatera att dessa var i överensstämmelse med avtalet och av SRB
fattade beslut.
SRB beslutade den 5 juni 2019 att översända materialet till respektive kommun
för en möjlighet att inkomma med ett formellt besked till Region Västmanland
om godkännandet av nuvarande kostnadsnivå samt att denna räknas upp med
LPIK varje år under perioden 2020-2022.
Kommunchefen anför i skrivelse den 5 september 2019 bland annat att det
finns ett grundbidrag som samtliga kommuner betalar till regionen. Vi noterar
att i den kommunala budgetprocessen alltid finns ett effektiviseringskrav. Det
är få som får full kompensationen för kostnadsökningar. När det gäller tillkommande nya projekt förordas det upplägg som regionen har att kommunerna
själva kan väljer att medverka eller inte t ex ”Röda tråden” Nyanlänt företagande m m. Kostnaden för Hallstahammars kommun för 2019 är 768 tkr som
grunduppdrag. Sedan tillkommer kostnader för särskilda projekt. Hallstahammar kommun anser att en årlig uppräkning enligt LPIK kan godkännas som
princip, men utgår ifrån att frågan om uppräkning aktualiseras i samband med
budgetprocessen inför respektive år. Det är angeläget att kommunens verksamheter och samverkansorganisationer skall ha likvärdig behandling i kommunens
egen budgetprocess.
Arbetsutskottet beslutade den 9 september 2019 § 151 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att
Hallstahammars kommun anser att en årlig uppräkning enligt LPIK kan
godkännas som princip, men utgår ifrån att frågan om uppräkning aktualiseras i
samband med budgetprocessen inför respektive år. Det är angeläget att
kommunens verksamheter och samverkansorganisationer skall ha likvärdig
behandling i kommunens egen budgetprocess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 188
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uttala följande:
Hallstahammars kommun anser att en årlig uppräkning enligt LPIK kan
godkännas som princip, men utgår ifrån att frågan om uppräkning
aktualiseras i samband med budgetprocessen inför respektive år. Det är
angeläget att kommunens verksamheter och samverkansorganisationer skall
ha likvärdig behandling i kommunens egen budgetprocess.

__________
Exp till: Region Västmanland
Kommunchefen
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 189
Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun

Dnr 68/17

Beslut om de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna togs av kommunfullmäktige den 21 juni 2010 § 71.
Förslag till ny lokal ordningsföreskrift har utarbetats inom kommunstyrelseförvaltningen och sänts på remiss till nämnderna, polisen och Mälardalens Brandoch räddningsförbund.
Förslaget till ny lokal ordningsföreskrift är omarbetad. Föreskrifterna tar upp
följande rubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Definitioner (allmän plats, offentlig plats, platser som likställs med
offentlig plats)
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Avgift för att använda offentlig plats
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Lastning av varor m m
Schaktning, grävning m m
Containrar
Markiser, flaggor, skyltar och banderoller
Affischering och annonser
Högtalarutsändning
Förtäring av alkohol
Ambulerande försäljning
Badförbud
Hundar, katter och hästar
Luftvapen, fjädervapen, m m
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Ridning, moped- och cykelåkning
Adressnummerskyltar
Camping tält och husvagn

Yttranden har inkommit från barn- och bildningsnämnden, tekniska nämnden,
socialnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och
Mälardalens Brand- och räddningsförbund. Med beaktande av synpunkterna
har ett förslag sammanställts.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 152.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Forts KS § 189
Hans Strandlund (M) yrkar att ordningsföreskrifterna ska kompletteras med
följande ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som anges
i 3 § punkterna 1 och 2”.
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Hans Strandlunds (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandluns (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 21 juni 2010 § 71 anta lokala ordningsföreskrifter att gälla fr o m den 1 december 2019 enligt en till ärendet hörande
bilaga och anmäla dessa hos länsstyrelsen.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 190
Ersättning till förtroendevald – tolkning av arvodesbestämmelserna
Dnr 153/19
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2018 uppmärksammat att förtroendevald vill ha ersättning för förlorad arbetsförtjänst som man anser inte är
styrkt enligt gällande bestämmelser. Detta har fortsatt även under 2019.
Tolkningen av arvodesbestämmelserna åligger kommunstyrelsen.
Förtydligande i arvodesbestämmelserna kommer att göras vad gäller förlorad
arbetsförtjänst för egen företagare.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 28 mars 2019 § 6.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 § 101 att göra en polisanmälan
för misstanke om brott om otillbörlig ersättning för utövande av uppdrag.
Polismyndigheten har den 26 juni 2019 inkommit med beslut där det framgår
att förundersökningen läggs ned.
En förteckning har upprättats utifrån närvarorapporter från den period som
ersättning för förlorad arbetsinsats inte har betalats ut. Sammanfattningen
innehåller datum och faktiskt tid för sammanträden/möten.
Catarina Pettersson (S) yrkar att XX ska erhålla 44 333,08 kronor i ersättning
för förlorade arbetsförtjänst.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag
på personalutskottets förslag och bifall till Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att XX erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst om 44 333,08 kronor
(brutto) för tid som anges i en till ärende upprättade förteckning med därtill
hörande bilagor (1-47).

__________
Exp till: XX
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 191
Handlingsplan för att få kommunstyrelsens budget i balans 2019 och
framåt Dnr 277/19
I samband med att kommunstyrelsen behandlade delårsrapport per mars 2019
beslutades att förvaltningen ska återkomma med en handlingsplan eftersom
främst kollektivtrafik och IT kostnader pekade mot ett kraftigt underskott på 6
mkr resp 3 mkr.
I upprättad åtgärdsplanen framgår förvaltningens förslag på åtgärder för att få
en budget i balans.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättad plan ska godkännas samt att uppdra
till förvaltningen att arbeta vidare med föreslagna åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att godkänna handlingsplanen för att få kommunstyrelsens budget i balans 2019
och framåt, samt
att uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med föreslagna åtgärder.

__________
Exp till: Kommunchefen
Redovisningscontroller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 192
Utökad flextrafik i Hallstahammars tätort fr o m december 2019
Dnr 274/19
Kollektivtrafiksamordnaren anför i skrivelse den 11 september 2019 att flextrafiken i Hallstahammars tätort präglas av otillräcklig kapacitet i förhållande till
efterfrågan. Det är ofta så fullsatt att efterfrågan inte kan tillfredställas. Det påverkar resmöjligheterna för flera med mer eller mindre uttalade behov. Det påverkar även efterfrågan av separat färdtjänst.
Det finns önskemål om utökad flextrafik. Därför föreslås att flextrafiken i
Hallstahammars tätort utökas genom tillköp från Björks Buss, enligt gällande
leverantörsavtal. Avtalet gäller sedan en upphandling enligt LUF, från augusti
2016 till augusti 2021.
Fördelarna med utökad flextrafik i Hallstahammars tätort är flera, bl a:
•
•
•
•

Färdtjänstberoendet minskar
Kapaciteten fördubblas
Resenärerna får nolltaxa, resenärernas egenavgifter minskar med 100
kkr.
Kommunens nettokostnader minskar netto med omkring 500 kkr

Utökad flextrafik kostar kommunen 748 500 kronor på årsbas. Minskad
färdtjänst gör att dessa kostnader minskar med 1 298 500 kronor netto för
kommunen.
Kollektivtrafikförvaltningen har haft del av förslaget till utökad flextrafik och
meddelat att eftersom trafiken, än så länge, ligger helt och hållet på kommunen
så har kollektivtrafikförvaltningen inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att flextrafiken utökas inom Hallstahammars
tätort, att en överenskommelse träffas där bokning och samordning ingår och
där uppsägningstiden ska vara tre månader, samt att en utvärdering redovisas
för kommunstyrelsen mars/april 2020.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att efter att överenskommelse träffats snarats utöka flextrafiken inom Hallstahammars tätort för en kostnad om 748 500 kronor på årsbas,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-16

Sida
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Forts KS § 192
att överenskommelse träffas där även bokning och samordning ingår samt att
uppsägningstiden ska vara tre månader, samt
att utvärdering av den utökade trafiken ska redovisas för kommunstyrelsen i
månadsskiftet mars/april 2020.

__________
Exp till: Kommunchefen
Redovisningscontroller
Kollektivtrafiksamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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AU § 193
Motion till SKL kongressen 2019 om förstärkning av kommunerna som
följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation Dnr 278/19
Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat om en stor reducering av sin organisation och avveckling utav stora delar av kontorsnätet. Det väntas medföra
direkta, betydande och negativa konsekvenser för det lokala samarbetet och
samverkan mellan myndigheten och många av landets kommuner, likväl som
för den regionala tillväxten och utvecklingen på sikt.
Förslag till motion till SKL kongressen 2019 om förstärkning av kommunerna
som följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation har upprättats. I
motionens förslås att kongressen ska besluta om
• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt verka för en utökad statlig
finansiering av kommunernas arbete med arbetsmarknadsåtgärder och
inkludering,
• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt verka för en särskild statlig
kompensation till de kommuner som drabbats hårdast av arbetsförmedlingens anpassning av kontorsnätet,
• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt bidra till att stärka kommunernas kapacitet i de fall Arbetsförmedlingens tidigare roll och uppgifter
överförs till kommunerna.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att motionen ska sändas in till SKLs kongress.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna motion gällande förstärkning av kommunerna som följd av
Arbetsförmedlingens ändrade organisation och sända in den till SKLs kongress
2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AU § 194
Ansökan om kameratillstånd – kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Dnr 276/19
Tekniska nämnden har ansökt om kameratillstånd hos Datainspektionen den 6
september 2018. Nämnden har ännu inte fått något beslut i ärendet. Datainspektionen har haft oskäligt lång handläggningstid i ärendet vilket har implicerat kraftiga hinder i nämndens verksamhet. I nämndens senaste kommunikation
med Datainspektionen framkom att man för närvarande har 11 månaders
handläggningstid och Hallstahammar har nu väntat i 12 månader. Datainspektionen kan inte ge besked när vi kan förvänta oss ett svar. Tekniska nämnden
har rapporterat detta till kommunstyrelsen som har uppsiktplikt över samtliga
nämnder och bolag.
Förslag till skrivelse till Datainspektionen har upprättats där det framgår att
kommunen finner det oacceptabelt och att man förutsätter snabbt handläggande
och beslut i ärendet i enlighet med förvaltningsrättsliga principer.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättad skrivelse skall sändas till
Datainspektionen där kommunens ståndpunkt framgår.
Kommunstyrelsen beslutar
att inge upprättad skrivelse till Datainspektionen angående för lång handläggningstid.

__________
Exp till: Kommunchefen
Datainspektion (skrivelse)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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AU § 195
Fyllnadsval av ersättare i personalutskottet t o m 31 december 2022
Dnr 5/19
XX anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag som ersättare i
personalutskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga XX från uppdraget som ersättare i personalutskott, samt
att val av ersättare kommer att ske vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

__________
Exp till: XX
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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AU § 196
Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande i kommunala handikapprådet
t o m den 31 december 2019 Dnr 5/19
XX anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag som ledamot
tillika ordförande i kommunala handikapprådet.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga XX från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommunala
handikapprådet, samt
att som ledamot tillika ordförande i kommunala handikapprådet, efter XX t o m
den 31 december 2019 utse Sigge Synnergård (L).

__________
Exp till: XX
Sigge Synnergård
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur
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KS § 197
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-16
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-09-16
- Arbetsutskottets protokoll 2019-09-09

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
I anslutning till anmälningarna beslutar kommunstyrelsen att bjuda in
arbetsmarknadsminstern för diskussion kring arbetsförmedlingens organisation
och att kommunstyrelsens ordförande tillsammans med socialnämndens
ordförande upprättar en inbjudan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

