SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-09-11

Kommunstyrelsen

1 ()

Plats och tid

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 11.20
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Kjell Ivemyr (S)
Örjan Andersson (S)
Thure Andersen (S)
Marijo Edlund (S)
Tony Frunk (S)
Reijo Tarkka (V)
Hans Strandlund (M)
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)

Närvarorätt

Ersättarna: Rolf Hahre (S), Lennart Ahlström (S), Pia Håkansson (S), Annica
Lindholm (V), Peter Ristikartano (MP), Jenny Landernäs (M), David Lindberg
(L) samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström,
övriga se § 158.
Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Örjan Andersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 14 september 2018 klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

158-166

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Örjan Andersson (S)

Anna Gunstad Bäckman (C)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 158-166

Sammanträdesdatum

2018-09-11

Anslaget uppsättes

2018-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2018-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-11

Sida

2 ()

KS § 158
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 161 – HR-chef Helene Mårtén
§ 162 – Skolchef Lena Millberg, rektor Ylva Lindberg, kvalitetscontroller
Ellinor Mazzarello
§ 163 – Utvecklingschef Magnus Gustafsson
§ 164 – Miljöstrateg Thomas Norrman
§ 165 – Ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 10.00 – 11.00.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-11

§ 159
Information från förvaltningen m m Dnr 19/18
Kommunchefen informerar om följande:
•
•

Justerandes signatur

Tjänstegarantin
Ombygganad av ventilation i kommunhuset

Utdragsbestyrkande

Sida

3 ()

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-11

Sida
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KS § 160
Information från Region Västmanlands beredningar m m Dnr
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det
senaste mötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 161
Inrättande av kommunövergripande bemanningsenhet fr o m 1 januari
2019 – finansiering härför Dnr 208/18
Bemanningsenheten tillhör i dagsläget socialförvaltningen område LSS.
Enheten startades 2008 inom Socialförvaltningen med anledning av att behovet
av vikarier från början var störst där. Under åren har enheten växt med större
och nya verksamheter. Sedan år 2011 rekryterar även förskola och fritids sina
vikarier via bemanningen och sedan 2015 likaså skolan. På enheten finns idag
ca 450 vikarier anslutna.
I tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2018 föreslås att bemanningsenheten organiseras under kommunstyrelseförvaltningen, HR- och löneenheten med anledning av tillväxten av bemanningsenheten och det ökade behovet av vikarier
inom flera verksamheter i kommunen. I bemanningsenheten kommer kommunens samtliga timavlönade vikarier att ingå. Månadsavlönade anställningar, dvs
längre vikariat eller annan tidsbegränsad anställning med månadslön, kommer
alltså inte att organiseras under kommunstyrelsens bemanningsenhet, utan
kommer att tillhöra respektive förvaltning. Finansiering av bemanningsenheten
sker genom omfördelning av befintlig budget. Kostnader för rekrytering,
introduktion, sjukfrånvaro, avslut av vikarier, övertid för ordinarie personal då
vikarier inte finns att tillgå mm, finns idag, men förväntas minska i och med en
ny organisation, vilket gör att en ny kommunövergripande Bemanningsenhet
därmed finansieras. Även effekter av förbättrad arbetsmiljö och stärkt
arbetsgivarvarumärke ger minskade kostnader. Budgeten för 2019 är beräknad
till 3, 9 miljoner kronor. Kostnaden fördelas på samtliga nämnder. För
kommunstyrelsens del är det 150 tkr.
Samtliga nämnder har besluta att för sin del föra över medel fr o m den 1
januari 2019 till kommunstyrelsen enligt den fördelning som framgår av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 7 juli 2018.
MBL-förhandling har ägt rum den 27 augusti 2018 varvid yrkande finns att
bemanningsenheten ska finnas tillgänglig även på kvällar och helger.
Arbetsutskottet och personalutskottet har behandlat ärendet den 3 september
2018 § 126 respektibe § 12.
Kommunstyrelsen beslutar
att fr o m den 1 januari 2019 organisera en kommunövergripande bemanningsenhet tillhörande kommunstyrelseförvaltningens HR- och löneenhet i enlighet
med en till ärendet tillhörande bilaga, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 161
att fr o m den 1 januari 2019, för sin del, medfinansiera den kommunövergripande bemanningsenheten organiserad vid kommunstyrelseförvaltningen
och att medel härför om 150 000 kronor ianspråktas inom befintlig budget.

_________
Exp: Reglementspärmen (skrivelse)
HR-chefen
Samtliga nämnder (skrivelse)
Redovisningscontroller (skrivelse)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2018-09-11
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KS § 162
Redovisning av betygsutfall våren 2018

Dnr 221/18

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har
därefter beslutat att redovisningen ska kompletteras med en redovisning av
resultaten i svenska, engelska och matematik, 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. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt
betygsutfallet efter våren 2018 samt resultaten i svenska, engelska och matematik. Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i
andel godkända i alla ämnen.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 februari 2018 § 17 att redovisning av vårens
resultat 2018 även ska innehålla en redovisning av hur det statliga bidrag som
erhållits under mandatperioden (2014-2018) använts och vilka effekter man sett
i årskurs 1-3, samt att det i redovisningen också ska framgå hur man anpassar
undervisningen för att förbättra läsförståelsen i årskurs 1-3.
Vårterminen 2013 var 73 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
70 % och Tunboskolan 84 %). I årskurs 8 var 65 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 66 % och Tunboskolan 61 %).
Vårterminen 2014 var 77 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
78 % och Tunboskolan 74 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 61 % och Tunboskolan 72 %).
Vårterminen 2015 var 65 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
64 % och Tunboskolan 70 %). I årskurs 8 var 66 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 60 % och Tunboskolan 83 %).
Vårterminen 2016 var 57 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
48 % och Tunboskolan 86 %). I årskurs 8 var 49 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 46 % och Tunboskolan 61 %).
Vårterminen 2017 var 60 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
57 % och Tunboskolan 70 %). I årskurs 8 var 61 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 58 % och Tunboskolan 73 %).
Vårterminen 2018 var 64 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Lindboskolan
58 % och Tunboskolan 83 %). I årskurs 8 var 61 % godkända i alla ämnen
(Lindboskolan 58 % och Tunboskolan 72 %).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 162
Av redovisningen framgår även resultatet för gymnasieskolor, redovisning av
hur det statliga bidrag som erhållits under mandatperioden för lågstadiesatsningen samt redovisning av resultat av nationella prov i årskurs 3.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2018 § 127
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.

_________
Exp: Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-11

Sida

9 ()

KS § 163
Mälarenergi Elnät Strategisk plan 2019-2023 – för yttrande Dnr 213/18
Mälarenergi Elnät, där Hallstahammars kommun är delägare, har tagit fram en
strategisk plan för åren 2019-2023 med utblick mot 2028. Planen beskriver förutsättningarna för företagets verksamhet och beskriver strategier för att Mälarenergi fortsättningsvis ska vara ledande inom infraservice och delaktiga i att
utveckla regionens attraktionskraft.
I arbetet med den strategiska planen har bland annat Hallstahammars kommun
varit delaktig. Ett förslag till strategisk plan finns nu ute för samråd där kommunen har getts tillfälle att ge synpunkter som en av ägarrepresentanterna.
Kommunstyrelseförvaltningen framför i skrivelse den 30 augusti 2018 synpunkter på den strategiska planen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2018 § 129.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över Mälarenergi Elnät Strategisk plan 2019-2023 överlämna förvaltningens skrivelse den 30 augusti 2018.

_________
Exp: Mälarenergi Elnät AB (skrivelse)
Strategisk utveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 164
Vattenmyndigheternas samråd 2018 gällande kraftigt modifierade vatten
på grund av vattenkraft – för yttrande Dnr 137/18
Vattenmyndigheterna samråder nu om förslag till miljökvalitetsnormer för
vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. Svar
från Hallstahammars kommun och andra remissinstanser ska vara Vattenmyndigheterna tillhanda senast den 15 september 2018.
Tekniska nämnden har den 21 augusti 2018 87 beslutat uttala att man inte har
något att erinra.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 29 juni 2018 att det krävs
åtgärder vid kraftverk och dammar i Kolbäcksån. Detta grundas dels på vattenmyndighetens bedömningar samt med stöd av ett flertal lagstiftningsärenden,
statliga utredningar, strategidokument och rapporter. Där framgår det att den
svenska vattenkraftproduktionen behöver miljöanpassas i enlighet med EUrättens krav, men att detta ska ske på ett sådant sätt att vattenkraftens egenskaper av balans- och reglerkraft i princip inte påverkas negativt och att begränsningarna i produktionsförmågan blir så små som möjligt. Lokalt kommer detta
betyda förändringar vid Sörstafors, Norrkvarn, Bultfallet, Bruksfallet, Trångfors reglerdamm och Ålsätra kraftstation. Inga undantag eller mindre stränga
krav föreslås för aktuell sträcka, vilket gör att man kan räkna med att åtgärderna kommer att genomföras. Åtgärderna bedöms rimliga utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Med föreslagna åtgärder ökar de ekologiska värdena i ån.
Tillsammans med andra åtgärder enligt vattendirektivet, såsom minskad övergödning och minskat läckage av miljögifter, så kommer ån bli än mer attraktiv
och en allt större tillgång för invånare och besökare. Ett livskraftigt och stort
vattendrag i direkt närhet till tätorterna är en positiv tillgång för kommunen.
Bygg- och miljönämnden har den 29 augusti 2018 § 62 beslutat att överlämna
förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.
Kommunstyrelseförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterat 14 augusti
2018.
Arbetsutskottet beslutade den 3 september 2018 § 130 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ska
utgöra kommunstyrelsens yttrande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 164
Kommunstyrelse beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande
att som sitt yttrande över Vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade vatten på grund av påverkan från vattenkraft överlämna kommunstyrelseförvaltnings skrivelse den 14 augusti 2018.

_______
Exp: Vattenmyndigheten (skrivelse)
Bygg- och miljönämnden (skrivelse)
Tekniska nämnden (skrivelse)
Strategisk utveckling (skrivelse)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 165
Ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån
gällande AB Hallstahem för år 2019 Dnr 212/18
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 om ramborgen för AB Hallstahem för år 2018. Beslut om ramborgen för år 2018 bör beslutas vid samma
sammanträde som Mål och budget behandlas. Kommens ramborgen för år 2018
för AB Hallstahem uppgår till knappt 586 miljoner kronor. Hallstahem arbetar
aktivt med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteckning från kommunen.
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt
högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt
borgensbeslut behöver fattas.
När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt,
vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före
låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att
ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Förslaget omfattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem.
Totalt uppgår ramborgen till 585,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 50 Mkr
nyteckning och 535,6 Mkr befintliga krediter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 september 2018 § 132.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varvid det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp och beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst
585,6 Mkr, samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 165
Vidare beslutar kommunstyrelsens under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att undertecknande av skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med
stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt gällande underskriftsbemyndigande.

__________
Exp till: Ekonomi- och finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 166
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-03
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-03
- arbetsutskottets protokoll 2018-09-03

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

