SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 15.15
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf ej § 82
Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 79
Kjell Ivemyr (S) ej § 70
Lennart Ahlström (S) ej § 812
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M) ej § 68
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emberby (KD)
Reijo Tarkka (V) Ej § 82
Claes Gustavsson (SD)

Marijo Edlund (S) § 70, 81, 82
Jouni Ståhlhane (C) § 79
Håkan Freijd (M) § 68
Moa Jonsson (V).§ 82

Ersättarna: Jouni Ståhlhane (C), Marijo Edlund (S) ej § 70, 81, 82Rene Nispeling

Närvarorätt

(L) ej § 70, 82, 83, Barbara Kabacinski Hallström (L) § 62-43, Håkan Freijd
(M) ej § 68, Stieg Andersson (M) ej § 82, 84, Kenth Erngren (V) § 62-63 , Moa
Jonsson (V) ej § 82, Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga se § 63
Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Kommunhuset den 13 april 2022 klockan 11.00
Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

62 - 98

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S) ej § 82
Justerande

Anna Gunstad Bäckman (C) § 82

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Hans Strandlund (M) ej § 68

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen §§ 62 - 98

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Anslaget uppsättes

2022-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Kristin Karlsson

Anslaget nedtages

2022-05-05
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KS § 62
Information från förvaltningen m m

Dnr 62/10

Kommunchefen informerar om säkerhetsläget och flyktingmottagande med
anledning av kriget i Ukraina och vad det innebär för Hallstahammars
kommun.

Justerandes signatur
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KS § 63
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 62 – Kommunchef Åsa Öberg Thorstenson
§ 69 - Ekonomichef Nicklas Erngren
§ 65-66 – Kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, områdeschef Ann-Sophie Günzel
Wahlström
§ 75 - Samordnare Magnus Tannergren
§ 86 Samhällsbyggnadschef Anna Windal, miljöstrateg Thomas Norrman
§ 88-89 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal, planarkitekt Malin Jaans
§ 97 - Samhällsbyggnadschef Anna Windal

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 – 14.00.

Sammanträdet återupptas.
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KS § 64
Information från Region Västmanlands beredningar m m
Catarina Pettersson (S) informerar från ägarmöte med Fibra och Mälarenergi
Elnät.
Catarina Pettersson (S) och Jenny Landernäs (M) informerar från Regionens
strategiska berednings workshop gällande fortsatt samverkan mellan
kommunerna och regionen.
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KS § 65
Redovisning av betygsutfall hösten 2021 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Dnr 134/21
Kommunstyrelsen beslutade 2005 att betygsutfallen ska redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har därefter vid olika
tillfällen beslutat att redovisningen ska kompletteras med en redovisning av
resultaten i svenska, engelska och matematik, med hur många elever som
kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör årskurs 2, de
som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått grundläggande
behörighet enlig Skolverket. Med anledning av den nya gymnasiereformen
redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen.
Höstterminen 2017 var 56 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 50
% och Tunboskolan 78 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen (Parkskolan 62 % och Tunboskolan 71 %). I årskurs 9 var 87 % godkända i engelska
(Parkskolan 84 % och Tunboskolan 97 %), matematik 85 % (Parkskolan 83 %
och Tunboskolan 94 %), svenska 98 % (Parkskolan 83 % och Tunboskolan 100
%). I svenska som andra språk var 53 % godkända på Parkskolan. I årskurs 8
var 81 % godkända i engelska (Parkskolan 79 % och Tunboskolan 85 %),
matematik 81 % (Parkskolan 80 % och Tunboskolan 83 %), svenska 87 %
(Parkskolan 90 % och Tunboskolan 79 %). I svenska som andra språk var 76 %
godkända på Parkskolan och 50 % på Tunboskolan.
Höstterminen 2018 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 69
% och Tunboskolan 65 %). I årskurs 8 var 72 % godkända i alla ämnen (Parkskolan 65 % och Tunboskolan 73 %). I årskurs 9 var 85,2 % godkända i
engelska (Parkskolan 86,1 % och Tunboskolan 82,5 %), matematik 79,6 %,
(Parkskolan 81,1 % och Tunboskolan 75 %), svenska 94,1 % (Parkskolan 95,8
% och Tunboskolan 89,7 %), svenska som andra språk 74,1 % (Parkskolan 73,1
och Tunboskolan 100 %). Av redovisningen framgår även resultat för gymnasieskolor 2018.
Höstterminen 2019 var 63,6 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
52,9 % och Tunboskolan72,4 %). I årskurs 8 var 72 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 52,9% och Tunboskolan 72,4 %). I årskurs 9 var 86 % godkända i
engelska (Parkskolan 84 % och Tunboskolan 91 %), matematik 80,4 %, (Parkskolan 80,2 % och Tunboskolan 81 %), svenska 88,4 % (Parkskolan 88,8 %
och Tunboskolan 87,7 %), svenska som andra språk 50 % (Parkskolan 47,8 %
och Tunboskolan 100 %).
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Forts KS § 65
Höstterminen 2020 var 54,4 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
50,4 % och Tunboskolan 66,7 %). I årskurs 8 var 67,7 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 64 % och Tunboskolan 75 %). I årskurs 9 var 86 % godkända i
engelska (Parkskolan 85 % och Tunboskolan 80 %), matematik 85,5 %, (Parkskolan 86,6 % och Tunboskolan 85 %), svenska 91,5 % (Parkskolan 89,4 %
och Tunboskolan 97,3 %), svenska som andra språk 75 % (Parkskolan 76,2%
och Tunboskolan 0 %).
Höstterminen 2021 var 63,3 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
62 % och Tunboskolan 67,4 %). I årskurs 8 var 59,7 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 52,9 % och Tunboskolan 76,2 %). I årskurs 9 var 90,4 % godkända
i engelska (Parkskolan 88 % och Tunboskolan 97,8 %), matematik 87,8%,
(Parkskolan 85,2 % och Tunboskolan 95,7 %), svenska 95,2 % (Parkskolan 95
% och Tunboskolan 95,7 %), svenska som andra språk 87,8 (Parkskolan 87,8
%).
Av redovisningen framgår även andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 49.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.

__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 66
Utökad redovisning av betygsutfall till kommunstyrelsen – kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr 268/20
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har
därefter den 16 mars 2015 § 45 beslutat att redovisningen ska kompletteras med
en redovisning av resultaten i svenska, engelska och matematik. Därefter har
kommunstyrelsen beslutat att redovisningen ska kompletteras med hur många
elever som kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör
årskurs 2, de som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått
grundläggande behörighet enligt Skolverket. I samband med redovisning av
betygsutfall våren 2021 beslutade kommunstyrelsen den 13 september 2021 §
177 att bland annat hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att inkomma
med redovisning till kommunstyrelsen under början på 2022 vad avser
•
•
•
•
•

jämförelse av betygsresultaten våren 2021 med länets kommuner och
riket
årskurs 6 betygsresultat
satsningar som gjorts bland annat på gemensamma barn- och elevhälsan
hur frånvaron ser ut och hur den följs upp samt vad man ser för effekter
av satsningarna.
skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 28 februari 2022 upprättat en redovisning. Barn- och utbildningsnämnden har den 1 mars 2022 § 26 beslutat att
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 50 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska återkomma
under första kvartalet 2023 med redovisning på utfallet och uppföljning av de
särskilda insatser som gjorts utifrån det som redovisats för kommunstyrelsen
vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att barn- och utbildningsnämnden ska återkomma under första kvartalet 2023
med redovisning på utfallet och uppföljning av de särskilda insatser som gjorts
utifrån det som redovisats för kommunstyrelsen vid dagens sammanträde.
__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 67
Bidrag för arrangerande av sommarutställning 2022 – Svenska Vinthundklubben Östra Avdelningen Dnr 87/22
Svenska Vinthundklubben Östra avdelningen har den 15 februari 2022 inkommit med ansökan om bidrag för genomförande av sommarutställning sista
helgen i juli 2022. Av ansökan framgår att klubben ansöker om 20 000 kronor.
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 22 mars 2022 att Hallstahammars
kommun har tidigare år gått in med ett stöd som täcker sophämtning och städkostnader på 8 000 kronor. I år söker arrangemanget om 20 000 kronor utan att
direkt i ansökan eller budget informera om vad kostnaderna ska täcka. För att
gå in med ett stöd på 20 000 kronor behöver man kunna se en utväxling hos det
lokala näringslivet. Förvaltningen har svårt att se att denna utväxling kan ske då
arrangemanget är smalt och är på en plats som inte det lokala näringslivet finns
på. Arrangemang av detta slag innebär ofta att deltagarna har egen mat och
dryck med sig. Att det skulle ge ökade gästnätter är svårt att se då man vad förvaltningen kan avläsa i ansökan kommer att ha separata dagar. Att ge ett bidrag
till ett arrangemang som går med ett plusresultat är inte god ekonomisk hushållning av kommunala medel, varför förvaltningen gör bedömningen att
Hallstahammars kommun inte ska gå in med ett bidrag på 20 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 51.
Kommunstyrelsen beslutar
att, i likhet med tidigare år, bevilja Svenska Vinthundsklubben 8 000 kronor för
att täcka kostnaderna för städning och sophantering i samband med genomförande av deras sommarutställning 2022 under förutsättning att kommunen
dels får synas med i annonser i samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter arrangemaget få en återrapportering om antal deltagare/
besökare, samt
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder.

__________
Exp till: Svenska Vinthundsklubben
Näringslivsenheten
Controller
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KS § 68
Bidrag för arrangerande av Kolbäcks Kolifej 2022 - Kolbäcks Kolifejförening Dnr 54/22
Hans Strandlund (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder Håkan Freijd (M).
Kolbäcks Kolifejförening har den 28 januari 2022 inkommit med ansökan om
bidrag för genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej den 3
september 2022. Av ansökan framgår att kostnaderna för genomförandet av
arrangemanget uppgår till 31 479 kronor.
Kommunen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag till arrangemanget under
förutsättning av att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under
arrangemanget.
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 22 mars 2022 bland annat att kommunen har sedan flera år lämnat bidrag till arrangemanget. Kolifej är ett arrangemang som stärker vi känslan i Kolbäck och är viktigt för orten. Näringslivsenheten föreslår att Kolbäcks Kolifejförening beviljas ett bidrag om 10 000 kronor för genomförande av 2022 års arrangemang i Kolbäck.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 52.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Kolbäcks Kolifejförening 12 500 kronor för genomförande av Kolbäcks Kolifej 2022 under förutsättning att kommunen dels får synas med i
annonser i samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter
arrangemaget få en återrapportering om antal deltagare/besökare, samt
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder.
Härefter återinträder Hans Strandlund (M).

__________
Exp till: Kolbäcks Kolifejförening
Näringslivsenheten
Controller
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KS § 69
Ägardirektiv för AB Hallstahem

Dnr 169/22

På uppdrag av den politiska ledningen har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med AB Hallstahem tagit fram förslag på nya ägardirektiv för AB
Hallstahem. Nu gällande ägardirektiv beslutades av kommunfullmäktige den 25
maj 2020 § 37.
Av förslaget framgår att större delen av ändringarna är anpassningar i språk och
till hur andra kommuners ägardirektiv ser ut. Det har även gjorts anpassningar
till vissa dokument så att ägardirektivet inte behöver ändras om exempelvis
bostadsförsörjningsprogrammet ändras.
Tre nya stycken är tillagda:
Fullmäktiges ställningstagande: Förtydliga när bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Denna typ av skrivelse har inte funnits med
tidigare men är en anpassning av hur andra kommuners ägardirektiv till sina
bolag ser ut.
Styrning: Ett förtydligande och sammanställt stycke från gamla ägardirektivet
som tydliggör vilka dokument som styr bolagets verksamhet.
Finansiering: Förtydligar under vilka förutsättningar bolaget har möjlighet att få
kommunal borgen.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 53 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till ägardirektiv till AB Hallstahem ska
fastställas på ordinarie årsstämma 2022.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 25 maj 2020 § 37 uttala att följande ägardirektiv till AB Hallstahem fastställas på ordinarie årsstämma 2022, enligt en
till ärendet hörande bilaga.
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KS § 70
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet
Dnr 98/120
Kjell Ivemyr (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Marijo Edlund (S).
AB Hallstahem har den 8 april 2022 inkommit med kallelse till ordinarie årsstämma den 5 maj 2022 klockan 18.00, Åsby Hotell. Resultatet för 2021 visar
på + 12 mkr. Av kallelsen framgår även förslag till nya ägardirektiv.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2022
fram till ordinarie årsstämma 2023 utsett Barbara Hallström (L) som ombud
med Lennart Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att
utse ledamöterna Rolf Hahre (S) ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ordförande, Kjell Ivemyr (S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt
suppleanterna Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson
(C), Eleonor Zedlitz (MP) och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie
årsstämma 2022 t o m ordinarie årsstämma 2023. Vidare har kommunfullmäktige den 18 februari 2019 § 15 utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som
lekmannarevisorer med och Jörgen Kvist (S) som suppleant från ordinarie årsstämma 2019 t o m årsstämma 2023. Vidare föreslogs att Öhrlings Pricewaterhousecoopers utses som revisorer för samma tid. Därefter har fullmäktige beslutat att utse Eva Nyman (KD) som ny suppleant för revisor (KF § 11/22).
Revisorerna har i skrivelse den 18 februari 2022 meddelat att man granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för 2020. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 18 februari 2022 meddelat
att man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har
varit tillräcklig.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att resultat- och balansräkningen fastställs, att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att ägardirektviven ska fastställas på årsstämman 2022.
Justerandes signatur
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Forts KS § 70
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta
att uttala följande ägardirektiv till AB Hallstahem att fastställas på ordinarie
årsstämma 2022:
Bolagets syfte
Bolaget ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Hallstahammars
kommun. Detta ska ske genom att bolaget inom kommunens gränser äger, förvaltar, bebygger, förvärvar samt försäljer fastigheter och tomträtter med i
huvudsak bostadslägenheter med hyresrätt. Som ett komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget upplåta affärs- och verksamhetslokaler.
Uppsiktplikt
Kommunstyrelsen har enligt 6kap. 1§ kommunallagen uppsiktsplikt över kommunens förvaltningar och bolag. Hallstahem ska därför tillhandahålla den information och dokumentation som kommunstyrelsen finner nödvändig för att
uppfylla denna uppsiktsplikt.
Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning i sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Denna möjlighet ska ges innan beslut får fattas inom bolaget. Följande ärenden
ska alltid föreläggas kommunfullmäktige:
- Bildande och förvärv av dotterbolag
- Förvärv av aktier i annat bolag
- Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 50 miljoner kronor per
affärstillfälle
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Forts KS § 70
Styrning
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets
förhållande till ägaren genom:
- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Kommunfullmäktiges vision och mål
- Hallstahammars kommuns styrdokument som avser helägda bolag samt
övriga styrdokument i tillämpliga delar
Mål
Bolaget är ett av kommunens verktyg för att nå ”Vision 2025” för Hallstahammars kommun. Visionen beskrivs genom ledorden ”Enkelt och nära”, ”Nytänkande och kreativt” samt ”Ansvar och engagemang”.
Bolaget ska utifrån visionen och kommunfullmäktiges prioriterade mål ta fram
mål och indikatorer som visar hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning. Dessutom ska bolaget i sin löpande uppföljning redovisa
sina mål och indikatorer, som bland annat visar hur bolaget utvecklas gällande:
- Lönsamhet, effektivitet och finansiell ställning
- Kundtillfredsställelse
- Miljö och hållbarhet
Roll och ansvar
Hallstahem är kommunens största bostadsföretag och har därmed en betydande
strategisk roll för att främja bostadsförsörjningen i kommunen såväl på kort
som på längre sikt i Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Det ska ske
genom att erbjuda ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och med prisvärda
och konkurrenskraftiga hyresnivåer. Vidare ska bolaget utveckla en god bostadsmiljö socialt, funktionellt och med god tillgänglighet med tyngdpunkt på
bra boendeformer för äldre och möjligheter för ungdomar att etablera sig på
bostadsmarknaden. Bolaget ska:
- Medverka till att stärka Hallstahammars kommuns ställning som en attraktiv
bosättnings- och etableringsort.
- Delta i arbetet med Hallstahammars kommuns attraktionsstrategi
Bolaget är ett av de viktigaste instrumenten för att komplettera andra aktörers
byggande som ägaren har för att förverkliga det bostadsförsörjningsprogram
som antagits av kommunfullmäktige. Bolaget ska därför årligen presentera en
särskild handlingsplan utifrån det vid var tid gällande bostadsförsörjningsprogrammet.
Socialt ansvarstagande
Som en del i det samhällsansvar som förväntas av ett allmännyttigt kommunalt
bostadsaktiebolag ska Hallstahem i skälig omfattning tillhandahålla bostäder
för grupper med särskilda behov och för dem som av olika anledningar har en
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svag ställning på bostadsmarknaden. Antalet lägenheter ska uppgå till lägst 40
stycken och därefter fastställs antalet årligen, genom dialog, i oktober.
Bolaget ska:
- i sin planering arbeta för att skapa trygghet och utveckla social gemenskap
bland annat genom trygghetsskapande åtgärder.
- eftersträva att motverka diskriminering och boendesegregation.
Miljö och hållbarhet
I samhällsansvaret ingår också att Hallstahem ska bidra till en miljömässigt
hållbar utveckling. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i Agenda 2030 och arbetet i
Hallstahammars kommuns hållbarhetsråd. Bolaget ska:
- Lägga särskild vikt på åtgärder för energieffektivisering. Grön el och/eller
egen elproduktion ska eftersträvas.
- Vid byggnationer och underhållsinsatser bör bolaget eftersträva att använda
material och metoder med god miljöstandard.
- Aktivt fortsätta, i den dagliga förvaltningen samt för de boende, att verka för
energibesparing och källsortering.
- Hushålla med resurserna samt skapa och utveckla vackra och gröna bostadsmiljöer.
Boendeinflytande
Bolaget ska:
- Genom dialog/samråd och god information bereda sina hyresgäster möjlighet
till inflytande över sitt boende samt insyn och inflytande i bolaget.
- Skapa och driva mötesplatser för hyresgästerna som ett led i att främja boendeinflytandet.
Samverkan
Hallstahem ska samverka med kommunen för att på olika områden skapa
gemensamma kvalitets- och samordningsfördelar. Syftet är att åstadkomma
effektiviseringsvinster till gagn för såväl ägaren som för de som utnyttjar bolagets tjänster. I den mån effektiviseringsåtgärder i bolaget kan befaras medföra
negativa effekter för den kommunala organisationen i dess helhet ska kommunen och bolaget i samråd söka lösningar som mildrar dessa effekter men utan
att kravet på affärsmässighet i bolaget åsidosätts.
Kommunen och bolaget ska samverka i övrigt avseende kommunövergripande
utvecklingsområden såsom bland annat trygghet, våldsprevention, samhällsplanering och hållbarhetsarbetet.
Ekonomi
Hallstahem ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och eftersträva att skapa en stark ekonomi på både kort- och långsikt. Bolaget ska agera
så att ägarens finansiella risker minimeras.
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Bolaget ska:
- ha en årlig genomsnittlig direktavkastning på lägst 3,5 % (beräknas som driftnetto1 i förhållande till fastigheternas marknadsvärde)
- eftersträva att soliditeten i bolaget (eget kapital i förhållande till balansomslutningen) i genomsnitt under en treårsperiod uppgår till minst l2 %
- Bolaget ska vid vinst årligen dela ut det belopp som tillåts enligt lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Kommunfullmäktige kan besluta om att avstå utdelning med hänsyn till bolagets utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning samt framtida behov av
investeringar.
Finansiering
Långsiktiga investeringar, exempelvis nybyggnation, kan finansieras med lån
för vilka kommunen kan lämna borgen alternativt genom försäljning av del av
fastighetsbeståndet. Om finansiering sker via lån med kommunal borgen ska en
borgensavgift utgå till kommunen. Borgensavgiften beslutas i samband med
nyteckning eller omteckning av lån. Är inget annat beslutat ska borgensavgiften
beräknas med 0,35% på utnyttjad borgensram.
Budget och redovisning
Bolaget ska:
- Löpande upprätta handlingsprogram/ekonomisk plan för de tre kommande
räkenskapsåren varav det första året ska omfatta av styrelsen fastställd budget.
- Årligen i oktober månad informera kommunstyrelsen om denna planering. En
särskild plan utifrån bostadsförsörjningsprogrammet ska presenteras enligt
ovan.
- Under löpande räkenskapsår följa den av fullmäktige beslutade uppföljningsprocessen som fastställs årligen i november i samband med fastställandet av
budgeten för nästkommande år.
- Överlämna ett reviderat årsbokslut till kommunen senast åtta veckor efter
genomfört räkenskapsår. Preliminära bokslutssiffror ska överlämnas till kommunens ekonomifunktion senast första veckan i februari.
Giltighetstid
Dessa ägardirektiv gäller tills vidare, dock längst till och med 31 december
2024

Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S).
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Avstämning av mål i ägardirektiven för AB Hallstahem 2021 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr 149/22
Enligt gällande ägardirektiv som antagits av kommunfullmäktige och fastställts
på AB Hallstahems årsstämma framgår det att kommunstyrelsen, enligt sitt
reglemente, har uppsiktsplikt över kommunens förvaltningar och bolag.
Hallstahem ska därför tillhandahålla den information och dokumentation som
kommunstyrelsen finner nödvändig för att uppfylla uppsiktsplikten.
Av ägardirektiven framgår också att bolaget ska utifrån visionen och kommunfullmäktiges prioriterade mål ta fram lämpliga mål och indikatorer som visar
hur bolaget utvecklas i linje med ägarens övergripande inriktning
AB Hallstahem har den 25 mars 2022 kommit in med en rapport för 2021
gällande avstämning av målen i ägardirektivet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 54.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten som en anmälan.

__________
Exp till: AB Hallstahem
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Extra sammanträde med kommunstyrelsen

Dnr 156/22

Vid arbetsutskottets sammanträde den april 2022 § 55 redogjorde kommunchefen för styrelsens budgetförutsättningar inför budgetberedningen den 5 april
2022. Arbetsutskottet fann då att kommunstyrelsen bör ha ett extra sammanträde för att behandla kommunstyrelsens budgetäskanden.
Kommunstyrelsen beslutar
att extra sammanträde med kommunstyrelsen ska äga rum den 2 maj 2022
klockan 08.30.
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Utökade möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling – för
yttrande
Dnr 90/22
Regeringskansliet, Finansdepartementet, har skickat promemoria om utökade
möjligheter att lämna underrättelser om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen på medium för automatiserad behandling till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande.
Förslagen innehåller vissa ändringar för Skatteverkets beskattnings- och folkbokföringsverksamheter, Centrala studienämndens (CSN) studieverksamhet
och Kronofogdens verksamheter. Förslagen syftar till att underlätta för dessa
myndigheter att lämna underrättelser enligt lagen (2008:206) om underrättelse
vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (lagen om underrättelseskyldighet) genom att tillåta att underrättelserna, som innefattar personuppgifter,
lämnas på medium för automatiserad behandling. Förslagen föreslår träda i
kraft den 1 juli 2022.
Socialnämnden beslutade den 24 mars 2022 § 21 att som sitt yttrande över
remissen överlämna förvaltningens skrivelse den 24 mars 2022. I skrivelsen
anförs att socialförvaltningen inte har några invändningar mot förslaget men
vill ändå lämna följande synpunkter: ”Socialförvaltningen anser att en harmonisering av lagstiftningen kring hur underrättelseskyldigheten får så stor genomslagskraft som möjligt. Socialförvaltningen anser även att oaktat om registerförfattningen finns eller inte, ska samtliga principer i artikel 5 dataskyddsförordningen upprätthållas av den personuppgiftsansvarige. För socialförvaltningens del innebär förslaget bland annat att CSN kan lämna underrättelse
enligt lag om underrättelseskyldighet direkt via medium för automatiserad behandling till förvaltningen. Detta förenklar förvaltningens arbete mot felaktiga
utbetalningar rörande bland annat ekonomiskt bistånd, vilket förvaltningen ser
som mycket positivt.”
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2022 § 35 att man inte
har något att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 56.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över rubricerad promemoria överlämna socialförvaltningens skrivelse den 24 mars 2022.
_________
Exp tilll: Finansdepartementet
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Budgetförslag 2023 (2024-2025) - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd - för antagande Dnr 127/22
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd har översänt förslag till budget 2023
(2024-2025) där man vill att Hallstahammars kommun ska anta budget och
ramförändring 2023 (2024 – 2025)
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet
och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska missgynnas ekonomiskt och
rättsligt. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Överförmyndarnämnden har också i uppdrag att utreda behovet av
ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda ställföreträdare.
Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av
vårt samhälle. Det medför stora möjligheter, men också risker. Digitalisering
kommer att vara en viktig fråga för att behålla och höja kvaliteten samt servicen
i verksamheten. Den kommer också att vara en viktig fråga för att öka kostnadseffektiviteten och nå framgång i arbetet med nämndens mål. Samhällets
förväntningar på att leverera enkla och smidiga lösningar ökar. För att följa den
rådande utvecklingen kring digitalisering behöver nämnden använda och
implementera digitala tjänster. För att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag
och följa utvecklingen avseende digitalisering behöver nämnden utöka sin ram
med 400 tkr. För Hallstahammars kommuns del avser ramförändringen 84 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 57.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ramförändring 2023 för Hallstahammars kommuns del om 84 000
kronor.

_________
Exp tilll: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Ekonomi- och finansenheten
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Nytt intranät i Hallstahammars kommun – finansiering härför
Dnr 145/22
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 mars 2022 bland annat
att Hallstahammars kommuns intranät är i stort behov av uppdateringar och nya
funktioner för att möta dagens krav både vad gäller teknik, kommunikationsbehov i organisationen och förväntningar från medarbetare. Målet med att införa
ett nytt intranät är att med en modern lösning stärka kommunikationen inom
organisationen och på sikt skapa en starkare gemensam kultur och ett starkare
medarbetarskap samt säkerställa driften av intranätet. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att medel för digitalisering avsätts under 2022 för inköp, utveckling och införande av ett nytt intranät och att inköp avropas via befintliga
ramavtal från Adda och därtill besluta om finansiering av löpande drift från
2023.
Det nuvarande intranätet har funnits sedan 2014. Detta intranät bedöms idag
sakna förutsättningar för vidare utveckling på nuvarande tekniska plattform för
att motsvara de krav och förväntningar som finns på ett modernt intranät. Det är
svårt att garantera driftsäkerhet och förvaltning av systemet. Intranätet brister
även när det gäller lagstadgade krav på tillgänglighet (WCAG 2.1), arkivering
och vad gäller dataskydd är läget oklart. I nuläget är det kommunens IT-partner
Iver som enbart sköter serverdriften för intranätet. Någon avtalad partner för
felsökning, utveckling och förvaltning finns inte i dagsläget. Detta gör intranätet sårbart för eventuella tekniska fel. Hur detta ska hanteras både praktiskt
och budgetmässigt är oklart. Användandet av nuvarande intranät är låg. En stor
andel (cirka 50%) av medarbetarna besöker sällan eller aldrig intranätet och en
stor andel av de som gör det besöker bara startsidan. Samtidig finns det en vilja
i organisationen att förbättra hur man kommunicerar.
Hallstahammars kommun antog 2019 en digitaliseringsstrategi för att kommunen ska kunna arbeta med den digitala transformeringen på ett strukturerat sätt.
En av förutsättningarna som anges i strategin är att kommunen som organisation ska ha en väl fungerade digital infrastruktur där intranätet är en central
del. Knuten till strategin finns även en handlingsplan och i den anges intranätet
som en viktig möjliggörare för den fortsatta digitaliseringen av Hallstahammars
kommun. Det nuvarande intranätet har en kostnad på ca 27 000 kr/år som
endast omfattar licens för den tekniska plattformen. Kostnaden har varit relativt
konstant sedan 2014 då det inte har varit prioriterat att utveckla intranätet i
någon större utsträckning. Kostnaden för införandet av ett nytt intranät är beräknat till 350 000 kr vilket inkluderar licenser, uppstartskostnader, konsultstöd
med mera. Kostnaden från och med 2023 och framåt för drift är beräknat till
cirka 250 000 kr/år för användarlicens med nödvändiga tilläggstjänster (sökfunktion, arkivering med mera), utveckling, förvaltning och support.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 58.
Kommunstyrelsen beslutar
att för införande av nytt intranät 2022/2023 ianspråkta 350 000 kronor från
digitaliseringssatningsfonden för inköp av webbplattform, utveckling,
att från och med 2023 ianspråkta 250 000 kronor/år från digitaliseringssatningsfonden för den årsvisa driftkostnaden för intranätet, samt
att upphandlingen av ett nytt intranät sker via avrop från befintliga ramavtal
från Adda.

___________
Exp till: Strategisk utveckling och planering
Ekonomi- och finansenheten
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Kallelse till årsstämma med Fibra AB – instruktion till ombudet
Dnr 140/22
Fibra AB har den 22 mars 2022 tillsammans med årsredovisning 2021 inkommit med kallelse till årsstämma den 28 april 2022 klockan 15:00. Stämman
kommer att genomföras digitalt.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2022
fram till ordinarie årsstämma 2023 utsett Richard Eriksson (L) med Thure
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse.
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 59 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge ombudsinstruktion inför årsstämman med Fibra AB.
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S)
yrkande
att uppdra åt ordföranden att avge ombudsinstruktion inför årsstämma med
Fibra AB.

_________
Exp: Kommunstyrelsens ordförande
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Kallelse till årsstämma med Samkom AB – instruktion till ombudet
Dnr 141/22
Samkom AB har den 22 mars 2022 tillsammans med revisionsberättelse och
årsredovisning 2021 inkommit med kallelse till årsstämma den 28 april 2022
klockan 15:00. Stämman kommer att genomföras digitalt via separat länk.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2022
fram till ordinarie årsstämma 2023 utsett Richard Eriksson (L) med Thure
Andersen (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period beslutat
att ombudet vid stämman ska föreslå Anders Johannesson (C) som ledamot
med Rolf Hahre (S) som ersättare i bolagets styrelse.
Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 60 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge
ombudsinstruktion inför årsstämman med Samkom AB.
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S)
yrkande
att uppdra åt ordföranden att avge ombudsinstruktion inför årsstämma med
Samkom AB.

_________
Exp: Kommunstyrelsens ordförande
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Kallelse till förbundsstämma med Mälarens Vattenvårdsförbund –
instruktion till ombudet Dnr 102/22
Mälarens vattenvårdsförbund inkom den 24 februari 2022 med kallelse samt
handlingar till förbundsstämma den 10 maj 2022 klockan 09:00. Stämman
kommer att möjliggöra deltagande digitalt.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma
2022 fram till förbundsstämma 2023 utsett Tony Frunk (S), Bengt Hultin (V)
och Anna Gunstad Bäckman (C) som ombud varav Anna Gunstad Bäckman
(C) även utsetts som röstombud. (KF § 22/22).
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 61 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge
ombudsinstruktion inför förbundsstämma med Mälarens vattenvårdsförbund.
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S)
yrkande
att uppdra åt ordföranden att avge ombudsinstruktion inför förbundsstämma
med Mälarens vattenvårdsförbund.

_________
Exp: Kommunstyrelsens ordförande
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Kallelse till årsmöte med Leader Mälardalen – instruktion till ombudet
Dnr 142/22
Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes
ställe inträder Jouni Ståhlhane (C).
Leader Mälardalen har den 24 mars 2022 inkommit med kallelse till årsmöte
den 28 april 2022 klockan 18.00. Mötet kommer att äga rum digital via länk.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m årsmöte 2022 fram till årsmöte 2023 utsett Rolf Hahre (S) med Catarina Pettersson (S) som ersättare.
Vidare har fullmäktige tidigare beslutat som ledamot i styrelsen tillika LAG
utse Jouni Ståhlhane (C) t o m årsmöte 2023.
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och vinsten
disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 62.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge
ombudsinstruktion inför årsstämma med Leader Mälardalen.
Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med Catarina Pettersons (S)
yrkande
att uppdra åt ordföranden att avge ombudsinstruktion inför årsstämma med
Leader Mälardalen.
Härefter återinträder Anna Gunstad Bäckman (C).

_________
Exp: Kommunstyrelsens ordförande
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Kallelse till stämma med Förbundet Agenda 2030 i Västmanlands län instruktion till ombudet Dnr 133/22
Förbundet Agenda 2030 i Västmanlands län har den 18 mars 2022 kommit in
med kallelse till vårstämma den 21 april 2022 klockan 11.00. Stämman kommer att genomföras på Ransta Näst bygdegård i Ransta.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förbundsstämma 2022 fram till ordinarie förbundsstämma 2023 utsett Anders Johannesson (C) med Peter Ristikartano (MP) som ersättare.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 63 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs och vinsten
disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet vid vårstämma med Förbundet
Agenda 2030 ska rösta för att verksamhersberättelsen och årsredovisningen
godkänns, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, att avgifterna
är oförändrade för 2023, att verksamhetsriktlinjer för näskommande verksamhetsår fastställds och att förslag till policy för arvoden och ersättningar godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att anmoda ombudet att vid vårstämma med Förbundet Agenda 2030 rösta för
att verksamhersberättelsen och årsredovisningen godkänns
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
att avgifterna är oförändrade för 2023
att förslag till verksamhetsinriktning för nästkommande verksamhetsår
godkänns
att förslag policy för arvoden och ersättningar godkänns.

__________
Exp till: Ombudet Anders
Justerandes signatur

Johannesson (2 ex)
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KS § 81
Kallelse till stämma med Kolbäcksåns vattenförbund – instruktion till
ombudet Dnr 159/22
Lennart Ahlström (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe
inträder Marijo Edlund (S).
Kolbäcksåns Vattenförbund har översänt kallelse samt stämmohandlingar till
stämma tisdagen den 26 april 2022, klockan 10.00, Folkets Hus Surahammar.
Kommunfullmäktige har till ombud för Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden
fr o m ordinarie förbundsstämma 2022 fram till ordinarie förbundsstämma 2023
utsett Anders Johannesson (C) med Rolf Korsbäck (S) som ersättare. Vidare
har fullmäktige beslutat nominera dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden
från ordinarie förbundsstämma 2022 t o m ordinarie förbundsstämma 2023,
med Tomas Andersson (S) som ersättare och Lennart Ahlström (S) som ledamot i styrelsen (KF § 22/22).
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 64 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen fastställs samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar, att ersättning till styrelsen
och revisorer godkänns, att förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkänns, att förbundsavgiften fastställs, samt föreslå dels Per
Hedfors (M) som revisor för tiden från ordinarie förbundsstämma 2022 t o m
ordinarie förbundsstämma 2023 med Tomas Andersson (S) som ersättare och
dels Lennart Ahlström (S) som ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2022 t o m ordinarie förbundsstämma 2023.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att anmoda ombudet att vid förbundsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund,
rösta för, under förutsättning av revisorernas godkännande
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar,
att ersättning till styrelsen och revisorer godkänns
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att förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkänns
att förbundsavgiften fastställs, samt
att anmoda ombudet att föreslå dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från
ordinarie förbundsstämma 2022 t o m ordinarie förbundsstämma 2023 med
Tomas Andersson (S) som ersättare och dels Lennart Ahlström (S) som ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2022 t o m ordinarie
förbundsstämma 2023.
Härefter återinträder Lennart Ahlström (S).

________
Exp till: Ombudet Anders Johannesson (2 ex)
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KS § 82
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2022 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 153/22
Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Marijo Edlund (S) och Moa Jonsson (V).
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 30 mars 2022 inkommit
med årsredovisning för 2021.
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 sin revisionsberättelse den 3 mars 2022 att direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Med anledning av att arbetsutskottet den 4 april 2022 § 65 ej var beslutsmässigt
överlämnas ärendet till kommunstyrelsen.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att årsredovisningen godkänns och förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anna Gunstad Bäckmans (C)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). Catarina
Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet.
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VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2021 – ansvarsfrihet för
styrelsen Dnr 143/22
VafabMiljö kommunalförbund har den 24 mars 2022 inkommit med årsredovisning för 2021.
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 24 mars 2022 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 66.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Västra Mälardalens överförmyndarnämnds årsredovisning för 2021 –
ansvarsfrihet för Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter
Dnr 158/22
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämnden i Hallstahammar ska ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd från
och med den 1 januari 2019. Köpings kommun är värdkommun och den
gemensamma nämnden och dess kansli ingår i värdkommunens organisation.
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 1 mars 2022 inkommit med
årsredovisning för 2021. I årsredovisningen anförs det bland annat att verksamheten redovisar ett överskott på 2 273 tkr under året 2021.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 67.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att under förutsättning av revisorernas godkännande bevilja ledamöterna
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
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Gemensamma Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2021 – ansvarsfrihet för nämnden Dnr 135/22
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 10 mars 2022 inkommit med årsredovisning för 2021. I årsredovisningen anförs det bland annat att årets resultat, efter återbetalning av 12 159 513 kronor till kunderna, är 0 kronor.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 68.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årsredovisningen godkänns, samt
att, under förutsättning av revisorerna godkännande, bevilja ledamöterna i
nämnden ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes signatur
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Skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt – för yttrande
Dnr 160/22
Tekniska nämnden har skickat förslag till reviderat vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter för Hallstahammars vattentäkt till bland annat
kommunstyrelsen. Innan kommunen fattar beslut enligt 7 kap. 21 § miljöbalken
om att förklara ett område som vattenskyddsområde ska ägare och innehavare
av särskild rätt till marken inom vattenskyddsområdet föreläggas om att
inkomma med yttrande över förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter (24 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.).
Tekniska förvaltningen har gjort en översyn av befintligt grundvattenskydd för
Hallstahammars vattentäkt och tagit fram förslag till vattenskyddsområde med
nya därtill hörande skyddsföreskrifter. Förslaget till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter har varit ute på samråd med myndigheter och kommunala
nämnder. En särskild dialog har hållits med berörda lantbrukare (LRF).
Tekniska nämnden har beaktat de huvudsakliga synpunkter som kommit in
under samrådet och reviderat förslag till skyddsföreskrifter. Det är det reviderade förslaget som går ut på samråd med sakägare.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 31 mars 2022 bland annat
att vattenskyddsföreskrifterna är viktiga för att på långsikt säkerställa en god
vattenkvalité på vårt dricksvatten och en bättre vattenstatus i våra sjöar och
vattendrag. När det gäller utökningen av området för vattenskyddet till att även
omfatta ytvattnet längs med Kolbäcksån, så är det helt rimligt med tanke på att
vi har vårt råvattenintag vid Kolbäcksån. Eftersom skyddet inte ska finnas i
större utsträckning än nödvändigt har det i arbetet skett en avvägning mellan
skyddet av ytvattnet och de inskränkningar det medför för fastighetsägare i området. Enligt utredningar som genomförts kan ytvattnet induceras i strandbanken vilket betyder att åtgärder nedströms riskerar att påverka vårt råvattenintag och det är därför skyddet sträcker sig längre nedströms än punkten för
vårt råvattenintag. Ytterligare en viktig fråga att ta ställning är hur skyddet ser
ut längre uppströms och vad vi kan göra för att påverka det? De skyddsföreskrifter som vi kan ta beslut om sträcker sig bara till kommungränsen medan
ytvattnet i Kolbäcksån även påverkas av hur kommuner uppströms agerar för
att skydda vattenkvalitén, vilket betyder att samarbete med kommuner längs
med Kolbäcksån är viktigt.
En utökning vattenskyddsområdet påverkar nya landområden och möjligheterna att genomföra exploateringar inom dessa områden. Det påverkar även
befintliga verksamheter och boende inom det föreslagna området, som inte
tidigare har information eller kunskap om vad det innebär att bo och verka
inom ett vattenskyddsområde. Information till verksamheter och fastighetsägare
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är därför viktigt vid införandet av det föreslagna vattenskyddsområdet. Vid en
förändring av vattenskyddsområde och föreskrifter finns det risk för skadeståndskrav från jordägare, det är svårt att i dagsläget förutse storlek och omfattning på eventuella skadeståndskrav.
På sidan 4 under Allmänt anges: ”Skyddsområdet är indelat i fyra vattentäktszoner som består av två primära skyddszoner (grundvatten och ytvatten), två
sekundära skyddszoner (grundvatten och ytvatten). Nedan angivna föreskrifter
gäller inom primär och sekundär skyddszon.” Här skapas begreppsförvirring då
vattentäktszon i föreskrifternas 1 § avser de områden som endast är tillgängliga
för vattentäktsinnehavaren (huvudmannen). Ett förslag till förtydligande kan
vara:
Förutom vattentäktszon, som endast är tillgänglig för vattentäktsinnehavaren,
indelas skyddsområdet i fyra skyddszoner. Två primära skyddszoner (grundvatten och ytvatten) samt två sekundära skyddszoner (grundvatten och ytvatten). Nedan angivna föreskrifter gäller för samtliga skyddszoner.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2022 § 70 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att remisstiden ska förlängas samt att ytterligare
informationsinsatser görs för att nå berörda mark och fastighetsägare, att en
uppskattning görs av den merkostnad vattenskyddsföreskrifterna innebär för
mark och fastighetsägare, att en beskrivning av hur vinterväghållningen kommer att påverkas, samt ett förtydligande vad som gäller för slutna avloppssystem inom skyddszon. Vidare yrkar hon att kommunstyrelseförvaltningens
skrivelse den 31 mars 2022 ska överlämnas som kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att hemställa hos tekniska nämnden:
-

Justerandes signatur

att förlänga remisstiden samt göra ytterligare informationsinsatser för
att nå berörda mark och fastighetsägare
att redovisa en uppskattning av den merkostnad vattenskyddsföreskrifterna innebär för mark och fastighetsägare
att inkomma med beskrivning av hur vinterväghållningen kommer att
påverkas
att ett förtydligande görs kring vad som gäller för slutna avloppssystem
inom skyddszon, samt
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att i övrigt överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 31 mars
2022 som sitt yttrande över förslag till vattenskyddsområde med nya därtill
hörande skyddsföreskrifter.

________
Exp till: Tekniska nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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KS § 87
Riktad nyemission, aktieägaravtal samt bolagsordning för Strömsholms
Utvecklings Bolag AB (STUTAB) Dnr 157/22
STUTABs bolagsordning fastställdes senast 2007 och konsortialavtalet (aktieägaravtalet) är ännu äldre. Bolagets ändamål har sedan dess till viss del ändrats
då STUTAB sålt fastigheter. Bolagets inriktning är numera fokuserat på den
delen av ändamålet med bolaget som avser utveckling av Strömsholms området, dessutom har en ytterligare en organisation, Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård, visat intresse för att gå in som den fjärde delägaren i bolaget. Det
finns därför stort behov av att se över nuvarande bolagshandlingar och ägaravtal. En riktad nyemission förordas för att få in Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård som den fjärde delägaren (parten).
Eftersom Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård visat intresse att gå in som den
fjärde delägaren i STUTAB har flera olika alternativ presenterats hur det kan
genomföras. Representanterna för ägarna och STUTABs styrelse förordar
alternativet med en så kallad riktad nyemission. Bolagets aktiekapital om
100 000 kronor ökas med 33 600 kronor till 133 600 kronor. Förslaget gällande
riktad nyemission skall fastställas av ägarna på en extra bolagstämman innan
ordinarie bolagsstämma i STUTAB.
I det nu presenterade förslaget till bolagsordning är:
a) Föremålet för bolagets verksamhet att ”utgöra en plattform för samverkan
och samordning för utvecklingsfrågor och projekt med koppling till Strömsholmsområdet och bl a agera projektägare av utvecklingsprojekt och byggnationer”
b) I ändamålet med bolagets verksamhet föreslås följande lydelse: förstärka
Strömsholmsområdets attraktionskraft och tillväxt, genom att på ett hållbart sätt
främja utveckling av bl a områdets natur- och kulturmiljöer, fastigheter och
verksamheter, med koppling till hästsporten, hästnäringen och djursjukvården”.
Det noteras till ärendet att förslaget gällande riktad nyemission skall fastställas
av ägarna på en extra bolagstämman innan ordinarie bolagsstämma i STUTAB.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 71.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslag om utökat aktiekapitalet i STUTAB i enlighet med en till
ärendet bilaga 1.
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Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta, under förutsättning av
beslutet om nyemission
att godkänna förslag till ny bolagsordning i enlighet med en till ärendet hörande
bilaga 2, samt
att teckna nytt aktieägaravtal i enlighet med en till ärendet bilaga 3.
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KS § 88
Hallstahammar kommuns översiktsplan samt styrgrupp för arbete med
Hallstahammars kommuns översiktsplan Dnr 155/22
I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars
kommun. Under varje mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsprövas av
kommunfullmäktige enligt plan- och bygglagens 3 kap. 27 §. Under 2020 reviderades stora delar av 3 kapitlet i plan- och bygglagen vilka bland annat berör
hur processen för framtagandet av en översiktsplan ska se ut och vad översiktsplanen ska innehålla. Ändringen i plan- och bygglagen innebär att aktualitetsprövning ska ersättas av en planeringsstrategi vilket träder i kraft 1 september
2024. Under övergångsperioden mellan 1 april 2020 och 1 september 2024
finns således inget krav på aktualitetsprövning enligt plan- och bygglagen.
Den 18 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att kommunens översiktsplan från 2011 är aktuell samt att revidering av översiktsplanen skulle påbörjas under 2018. På grund av olika omständigheter påbörjades aldrig arbetet
med en revidering av översiktsplanen under 2018. Under aktualitetsprövningen
2017 konstaterades att flera förändringar behöver göras i översiktsplanen. Om
en revidering inte sker kan kommunen på sikt få problem med utbyggnadsområden vad gäller bostäder, industrier, skolor och sociala verksamheter. Översiktsplanen syfte som ett sammanhållande dokument för kommunens utveckling riskerar även att minska vilken kan bidra till svårigheter att ta beslut i
framtida frågor. Det är därav fortfarande aktuellt att genomföra de ändringar i
översiktsplanen som beslutades om 2017. Översiktsplanen är kommunens
övergripande strategiska dokument som ger vägledning och underlag för efteföljande planer samt för myndigheters beslut. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande men ska vara vägledande för kommunens långsiktiga utveckling och
redovisa grunddragen för kommunens syn på mark- och vattenanvändningen
samt på användning, utveckling och bevarande av den byggda miljön. Enligt 3
kap. 1 § i plan - och bygglagen (2010:900) ska varje kommun i Sverige ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.
Om kommunen inte har en reviderad översiktsplan, eller inte har tagit beslut
om en planeringsstrategi innan den 1 september 2024 innebär detta att kommunen kan riskera att inte ha en aktuell översiktsplan vilket innebär att detaljplaner skulle behöva utföras med utökat förfarande och inte heller kunna ta stöd i
ställningstaganden från översiktsplanen.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2018 § 214 att utse kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden, samt en representant från oppositionen (utses av oppositionen) som styrgrupp för arbetet med översiktplanen.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 72
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att kommunens översiktsplan från 2011 fortsatt är aktuell,
att revidering av översiktsplanen skall ske under 2022.
Vidar beslutar kommunstyrelsen
att med upphävande av sitt beslut den 3 december 2018 § 214 utse kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i bygg- och miljönämnden, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden, samt en representant från övriga partier som inte finns representerade
ovan (utses av partierna) som styrgrupp för arbetet med översiktplanen.

_________
Exp till: Ledamöterna i arbetsutskottet
Kultur- och fritidsnämndens ordf
Bygg- och miljönämndens ordf
Barn- och utbildningsnämndens ordf
Socialnämndens ordf
Tekniska nämndens ordf
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida

()

KS § 89
Planprogram för Kyrkbyn – för godkännande Dnr 336/20
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 25 mars 2022 bland annat att
innan årsskiftet 2019/2020 förvärvade kommunen mark i norra delen av Kyrkbyn, vilket öppnar upp för ytterligare utveckling av Kyrkbyn. Idag är det området delvis förfallet och kommunen planerar att riva den gamla sanatoriebyggnaden för att skapa möjlighet för ny bostadsbebyggelse.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att ett planprogram för området
skulle tas fram. Planprogrammet innefattar två områden i Kyrkbyn. Dels ett
område söder om Kyrkbygatan, som förvärvades av kommunen 2013 och som
idag arrenderas ut för jordbruksändamål och dels ett område i den norra delen
av Kyrkbyn vilken kommunen förvärvade innan årsskiftet 2019/2020. I programmet vill kommunen utreda markens lämplighet för bostäder, förskola,
gång- och cykelvägar samt markens betydelse för rekreation och rörligt friluftsliv.
Planprogrammet för Kyrkbyn var utställt på samråd under tiden 24 maj och 20
augusti 2021. Under samrådstiden inkom 20 synpunkter på planförslaget. Alla
synpunkter som har inkommit under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår det vilka som har fått sina synpunkter tillgodosedda samt en redogörelse för de ändringar som har gjorts efter
samrådet.
Planprogrammet skapar möjligheter för Kyrkbyn att utvecklas med blandad bebyggelse, service i form av en förskola samt grön- och blåinfrastruktur som
stärker områdets ekologiska potential. Samhällsbyggnadsenheten anser att förslaget medför en långsiktig och lämplig markanvändning vilket bidrar till att
likväl kommunala som nationella mål inom samhällsplanering uppfylls.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 73.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna planprogram för Kyrkbyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida

()

KS § 90
Fastighetsreglering av fastigheterna XX och XX Dnr 107/22
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2022 bland annat
att fastigheten XX såldes 2020 till privatperson, och är numera bebyggt med en
villa. Det har nyligen upptäckts att avstyckningen av fastigheten inte blev
utförd korrekt av Lantmäteriet, då en remsa om ca 1 meter av mark som är
detaljplanerad som ”Gata” ingick i fastigheten. För att fastigheten ska överensstämma med gällande detaljplan behöver markremsan regleras in i den kommunägda fastigheten XX. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att det aktuella markområdet
genom en lantmäteriförrättning regleras in kommunens fastighet. Kommunen
har skickat in ansökning om lantmäteriförrättning. Förvaltningen anser att fastighetsregleringen bör genomföras för att fastighetsgränserna ska överensstämma med gällande detaljplan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 74.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheterna
XX och XX.

_________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida

()

KS § 91
Länsövergripande samverkansöverenskommelse gällande barn och unga –
för yttrande Dnr 125/22
Region Västmanland har skickat remiss avseende ny länsövergripande samverkansöverenskommelse gällande barn och unga till Hallstahammars kommun för
yttrande.
Förslaget utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i Västmanlands län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. Målgruppen för överenskommelsen är alla barn upp till 18 år när det finns ett behov
av samverkan. Särskilda målgrupper som omfattas är:
•
•
•
•

Barn med psykiatriska tillstånd
Barn med sammansatt social och psykiatrisk problematik
Barn med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika,
andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller
spel om pengar
Barn och unga upp till 20 år som vårdad utanför det egna hemmet med
stöd av SoL och lagen om vård av unga (LVU). Dessa barn och unga
kan även ingå i gruppen ovan, då upp till och med 20 år.

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden.
Socialnämnden beslutade den 24 mars 2022 § 22 att överläman förvaltningens
skrivelse den 18 mars 2022 som sitt yttrande över samverkansöverenskommelsen. I skrivelsen framgår det att förvaltningen vill lämna synpunkter på den förslagna överenskommelse som bland annat innebär hur överenskommelsen
benäms, hur uppdelningen ser ut för länsdelarna, om lokalförankring och samverkan, om lokal anpassning, om möjligheten till sammankallande BUSgrupperna, om kostnadsansvaret samt om uppföljning av mål och indikatorer.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2022 § 37 att för sin del
godkänna samverkansöverenskommelse barn och unga, samt att förorda att
regionens representant i BUS-gruppen blir samordnare när det gäller arbetet i
den lokala samverkan. I skrivelse den 12 mars 2022 anför barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i arbetet
med att ta fram denna överenskommelse. Skolchefen har ingått i beredningsgruppen för samverkansöverenskommelse barn och unga och i chefsnätverket
barn och unga samt att enhetschefen för barn- och elevhälsan ingått i en
referensgrupp för samverkansöverenskommelsen där förvaltningen framfört
synpunkter under arbetets gång.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida
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Forts KS § 91
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 76.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över länsövergripande samverkansöverenskommelse
gällande barn och unga överlämna socialförvaltningens skrivelse den 18 mars
2022.

_________
Exp till: Region Västmanland
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 92
Medborgarlöfte 2022 för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och
Hallstahammars kommun – för godkännande samt uppföljning av
medborgarlöfte 2021 Dnr 99/22, 35/21
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 33 att godkänna samverkansöverenskommelse med Lokalpolisområde Västra Mälardalen och Hallstahammars kommun för tiden 2020–2022. Som en del i överenskommelsen finns
upptaget att gemensamma dokument ska tas fram varav medborgarlöfte är ett
sådant.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 28 februari 2022 bland
annat att Hallstahammars kommuns och Polisens problembild uppdateras kontinuerligt i samverkan med övriga aktörer, såsom övriga förvaltningar, kommunala bostadsbolaget Hallstahem, väktarbolag, handlarnätverket, m fl. Hallstahammars kommuns och Polisens problembild uppdateras kontinuerligt i samverkan med övriga aktörer, såsom övriga förvaltningar, kommunala bostadsbolaget Hallstahem, väktarbolag, handlarnätverket, m fl. Polisen har i samverkan
med kommunen tagit fram en gemensam strategisk lägesbild där det också lyfts
in vad vi ser för problemområden framåt i tiden. Förslaget till medborgarlöftet
har inte lyfts med medlemmarna i Trygghetsrådet, men områdena bygger på
underlag från det.
Under 2022 föreslås följande områden vara i fokus:
• Polisen och Hallstahammars kommun ska tillsammans med övriga berörda aktörer fortsätta samverka gällande ordningsstörningar och brott
på utsatta platser, så kallade ”Hot Spots”, samt vidta åtgärder för att
bryta utvecklingen.
• Hallstahammars kommun och Polisen ska arbeta med åtgärder kopplat
till trafikstörningar på de platser och tider där problemet är störst.
• Polisen ska fortsatt ha samverkan med kommunens barn- och ungdomscoacher, för att bryta risken för att ungdomar hamnar i alkohol- och
narkotikamissbruk, eller i kriminalitet
Det har arbetats fram en tydligare processbeskrivning från polisen där man
kopplat till ett årshjul gör olika delar. Det saknas dock fortfarande en heltäckande process kring uppföljning av medborgarlöftet från polisens sida. Förslaget till medborgarlöfte ligger dock väl i linje med våra politiska mål inom
området och det tar även tydligt sin utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen
och Agenda 2030, framför allt mål 11 och 16.
I samband med medborgarlöftet har även områden tydligare knutits till en
gemensam handlingsplan för 2022 som är mer konkret och där vi även får in
uppföljningen på ett tydligare sätt. I skrivelse den 22 mars 2021 lämnas uppföljning av medborgarlöfte 2021.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida
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Forts KS § 92
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 77.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av likalydande beslut från polismyndigheten, godkänna
medborgarlöfte för 2022, enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Polisen
Strategisk utveckling och planering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 93
Starttillstånd för medel ur investeringsbudgeten 2022 gällande utredning
av kommande investeringar Dnr 97/22
Tekniska nämnden har den 22 februari 2022 § 26 beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Utredningar av
kommande investeringar” med 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten
2022 och att nettokostnadsökningen om 80 175 kronor/år finansieras från
finansförvaltningens avsättning för årets investeringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 48 att återremittera ärendet till
tekniska nämnden för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2022 bland annat att i
budgeten för 2022 finns det avsatt 2 000 000 kronor för utredning av kommande investeringar. Innan beslut om investering kan fattas av tekniska nämnden eller kommunstyrelsen behövs medel för att genomföra utredningar och
kostnadskalkyler för att kunna ta fram relevanta beslutsunderlag. I dagsläget vet
inte förvaltningen vilka utredningar som kan bli aktuella att genomföra under
året. Det kan vara behov av plötslig karaktär som uppstår ute i verksamheterna
eller kommande investeringsönskemål som initierats politiskt. Gemensamt för
utredningarna är att det ännu inte finns några medel avsatta i investeringsbudgeten. Förvaltningen begär startbesked för investeringen för att kunna ta
medel i anspråk för att starta utredningar där investeringsbudget saknas. Förvaltningen kommer att informera tekniska nämnden när utredning startas, samt
följa utredningskostnaderna på objekt för att kunna särredovisa de olika utredningarna. Om politiskt beslut antas gällande kommande investering ska det vara
möjligt att överföra nedlagda kostnader för utredning, under förutsättning att de
inte redan belastat resultatet för året.
Enligt investeringsbudgeten ska tekniska nämnden bevilja startillstånd gällande
utredningar.
Tekniska nämnden har den 23 mars 2022 § 35 bland annat beslutat att bevilja
starttillstånd om 2 miljoner kronor för investeringsprojektet ”Utredning av
kommande investeringar”, att i de fall projekt inte genomförs belastar kostnaden tekniska nämndens resultat, samt att en slutredovisning av projektet ska
lämnas till kommunstyrelsen efter genomförandet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 78.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera tekniska nämndens beslut den 23 mars 2022 § 35 som en anmälan.
_________
Exp till: Tekniska nämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida
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KS § 94
Starttillstånd av medel ur investeringsbudgeten 2022 för underhåll av
bryggor Dnr 95/22
Tekniska nämnden beslutade den 22 februari 2022 § 20 att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Bryggor”, med
1 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022 och att nettokostnadsökningen om 78 657 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för
årets investeringar.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 50 att återremittera ärendet till
tekniska nämnden för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen anför nu i skrivelse den 15 mars 2022 bland annat att
kommunen har ett antal bryggor i sin ägo i enlighet med den överenskommelse
som gjorts med Kanalbolaget. Det har inte gjorts några större investeringar utan
det har lagats provisoriskt för att kunna hålla dessa öppna. I investeringsbudgeten för 2022 har 1 000 000 kronor avsatts för att renovera kommunens bryggor. För att veta bryggornas aktuella skick, kostnad samt prioritet behöver en
kortare utredning göras. Av de avsatta pengarna, 1 000 000 kronor, för Bryggor
i budgeten för 2022, vill gatu/parkenheten använda 50 000 kronor för en kortare
utredning. Ingen budgetkompensation begärs. Om utredningen uteblir saknas
helhetsbilden av bryggornas skick och starttillstånd sker framåt för bryggor
som förvaltningen anser behöver åtgärdas.
Tekniska nämnden har den 23 mars 2022 § 36 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet ”Bryggor”, med 50 000
kronor från investeringsbudgeten 2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 79.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för investeringsprojektet ”Bryggor”
med 50 000 kronor för utredning av bryggornas aktuella skick, samt
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11
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KS § 95
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden Dnr 161/22
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de
motioner som inte är färdigberedda.
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per
den 31 mars 2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 80.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 96
Trafikrambudget 2023 – Region Västmanland

Dnr 164/22

Region Västmanland, kollektivförvaltningen har översänt trafikrambudget för
2023 och önskar kommunens bekräftelse senast den 15 april 2022. Av förslaget
framgår att kostnaderna netto kommer att öka med 1000 kronor mellan åren
2022 och 2023, från 6 823 000 kronor 2022 till 6 824 000 kronor 2023.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2022 § 81.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till trafikrambudget 2023.

_________
Exp till: Region Västmanland, kollektivförv
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida

()

KS § 97
Arrendeavtal avseende solcellsanläggning på del av fastigheten Eriksberg
2:1- för godkännande Dnr 143/20
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 128 att godkänna en avsiktsförklaring med El av Sol Nordic AB om byggandet av en solcellsanläggning på
del av fastigheten Eriksberg 2:1 Avsiktsförklaringen angav att ett arrendeavtal
skulle förhandlas fram och tecknas under den s k "förhandlingstiden” som löper
ut den 30 juni 2022. Inom kort finns ett arrendeavtal framtaget för beslut.
Arrendeavtalet komma att följa avsiktsförklaringen när det gäller avtalstid och
avgiftsnivå.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att godkänna
arrendeavtalet.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uppdra till arbetsutskottet att godkänna arrendeavtal avseende del av fastigheten Eriksberg 2:1

_________
Exp till:

Justerandes signatur

Arbetsutskottet
Samhällsbyggnadsenheten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-11

Sida
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KS § 98
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-11
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-04-11
- Arbetsutskottets protokoll 2022-04-04
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

