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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-12-05 1 () 
Plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås klockan, 08.30 – 14.30 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordf,   
 Rolf Hahre (S)  
 Jouni Sthålhane (C)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Marijo Edlund (S)  
 Sigurd Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Håkan Freijd (M)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Kenth Erngren (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
   
 Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Reinder Nispeling (L), Bertil Bredin (M), Eva 

Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg 
Thorstenson, övriga § 238 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Hans Strandlund (M) och Marijo Edlund (S) 

  
 Kommunhuset den 7 december 2022 klockan 15.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 238-268 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Kjell Ivemyr (S)  
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Hans Strandlund (M)    Marijo Edlund (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 238-268 
  
Sammanträdesdatum 2022-12-05 
  
Anslaget uppsättes 2022-12- Anslaget nedtages 2022-12- 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 238 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer  
 
§ 247 - Ekonomichef Nicklas Erngren. bitr socialchef Jari Heikkinen och 
socialchef Anna Sundin  
§ 248 -Teknisk chef Carina Elliot och VD XX, Mälarenergi Vatten AB  
§ 259-260 – Socialchef Anna Sundin och bitr socialchef Jari Heikkinen  
§ 264 - Socialchef Anna Sundin 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 11.30 – 13.30. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 239 
 
Information för förvaltningen m fl    Dnr  
 
Information om Västerås resecentrum  
 
XX, projektledare Mälarporten, Västerås stad infomrerar kring arbetet kring 
resecentrum och planområdet som omfattas av detaljplanen för Västerås 
resecentrum. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning och är klar 
för antagande framöver. Efter sammanträdet kommer kommunstyrelsen att göra 
studiebesök på plats där resecentrum är tänkt att placeras.  
 
Kommunchefen informerat att utbildning för”gamla” och nyvalda 
förtoendevalda i fullmktige kommer att hållas den 22 februari 2023 (heldag). 
Ett ytterligare utbidlningstillfälle kommer att ske men att tidpunkten ännu inte 
är satt. Därefter kommer nämndvisa utbildningar ske i respektive nämnd. 
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KS § 240 
 
Regionala frågor – rapportering, dialoger, information m m 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från regions samverkangrupp äldre där man 
redovisat intressanta rapporter om bland annat psykisk ohälsa och liv och hälsa. 
 
Jouni Ståhlhane (C) informera att regionens samverkansgrupp kultur- och fritid 
kommer att läggas ner från årsskiftet 2022/2023. 
 
Reinder Nispelin (L) informerar från VafabMiljös senaste möte där bland annat 
inriktningsbeslut fattats kring fortsatt insamling av kommunalt avfall. 
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KS § 241 
 
Medborgarlöfte 2023 för Lokalpolisområde Västra Mälardalen och 
Hallstahammars kommun – för godkännande samt uppföljning av 
medborgarlöfte 2022     Dnr 99/22, 381/88 
 
Kommunstyrelsen beslutade 11 april 2022 § 92 att godkänna samverkans-
överenskommelse med Lokalpolisområde Västra Mälardalen och Hallstaham-
mars kommun för tiden 2022. Förslag till medborgarlöfte för 2023 har upp-
rättats. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2022 bland 
annat att regelbundet träffas polis och representanter från Hallstahammars 
kommun för att skapa sig en gemensam lägesbild kring det brottsförebyggande 
arbetet i vår kommun. Med hjälp av lägesbilderna, samt aktuell statistik, tar 
aktörerna fram beslutsunderlag med konkreta åtgärder för att möta de problem 
som identifieras. Utifrån den strategiska lägesbilden har följande fokusområden 
identifierats: 

• Droger - Invånare kan känna sig otrygga i situationer med personer som 
är påverkade av alkohol eller narkotika. 

• Trafiksäkerhet - Det har rapporterats om störande motortrafik samt att 
hög musik spelats under sen kväll och nattetid i samband med mer eller 
mindre spontana motorträffar.  

• Skadegörelse -- Både inomhus i kommunens lokaler samt utomhus. 
 
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 detta förslag till 
medborgarlöfte har även områden tydligare knutits till en gemensam hand-
lingsplan för 2023 som är mer konkret och där vi även får in uppföljningen på 
ett tydligare sätt. Handlingsplanen är ett levande dokument som ändras utifrån 
behov. De åtgärder som föreslås faller till stor del in under redan pågående 
verksamhet och medför därmed inte några ytterligare ekonomiska konsekven-
ser. Organisationen för brottsförebyggande arbete håller på att anpassas och 
utvecklas för att möta upp nya föreslagna lagkrav och samtidigt öka kvalitet 
och effekt på arbetet. Ett IT-verktyg för lägesbildsverktyget förväntas att vara 
driftsatt Q4 år 2022 medan organisationen kontinuerligt anpassas och utvecklas 
under år 2023. 
 
I skrivelse den 18 november 2022 lämnas uppföljning av medborgarlöfte 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 196. 
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Forts KS § 241 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av likalydande beslut från polismyndigheten, godkänna 
medborgarlöfte för 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Polismyndigheten 
 Administration och utvekling 
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AU § 242 
 
Detaljplan för Herrevad Dp 230 – för antagande  Dnr 167/19 
 
Befolkningsprognos för Hallstahammars kommun visar att andelen invånare i 
hög ålder kommer öka markant de kommande åren. Det bedöms därmed att den 
nuvarande demografin och ambitionen innebär ett kommande behov av särskilt 
boende för äldre. Kommunfullmäktige fattade därför ett inriktningsbeslut den 
24 augusti 2018 att ett nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. Under hösten 
2018 gjordes en lokaliseringsutredning för ett nytt särskilt boende för äldre. 
Utredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alterna-
tiven. Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 att en ny detaljplan ska 
upprättas för Herrevad 10 som ger möjlighet att säkerställa kommunens möj-
lighet att tillhandahålla platser på särskilt boende.  
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget innebär att:  

• Kommunens ökade behov av platser på särskilt boende och förskola kan 
tillgodoses. 

• Mark som tidigare medgett handel och småindustri medger nu vård, 
bostäder och förskola.  

• Vid uppförande av bebyggelse saneras mark inom planområdet till för 
ändamålet godkända nivåer. 

 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. De synpunkter som kom-
mit in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande där även ändringar som gjorts av detaljplanen framgår. 
Detaljplanen bedöms vara redo att skickas vidare för antagande. Planen hand-
läggs med utökat förfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 197. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att anta detaljplan för Herrevad Dp. 230, samt  
 
att detaljplan för Herrevad 10, Dp. 230 bedöms vara förenlig med kraven på 
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljö-
balken. 
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AU § 243 
 
Friköp av tomträtten XX    Dnr 390/22 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 15 november 2022 att tomt-
rättshavaren till fastigheten XX har kontaktat kommunen för att undersöka om 
det är möjligt att friköpa tomträtten. För tomträtten gäller detaljplan ”Eriksberg 
IV, Pl. 182”. Detaljplanbestämmelserna för marken är industri och handel samt 
kontor. All omgivande mark är detaljplanerat för industri och handel.  
 
Tomträttsavtalet anger industriändamål. Det står vidare att ”fastigheten får 
endast användas som kontor, hantverk, handel och industri. Bostad som kom-
plement till verksamheten är också tillåten”. Dagens nyttjande av tomträtten är 
inte förenlig med vare sig tomträttsavtalets användningsområde och intention 
eller detaljplanens bestämmelser.  
 
Förvaltningen anser att tomträtten inte kan friköpas, framför allt för att dagens 
användande inte samstämmer med detaljplanebestämmelserna som gäller för 
tomträtten eller tomträttsavtalets bestämmelser. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 198. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tomträtten XX inte kan friköpas.  
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällbyggnadsenheten 
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AU § 244 
 
Medfinansiering för fortsatt utveckling av centrum och handeln i Hallsta-
hammar - företagsnätverket Vi i Hallsta    Dnr 316/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 att medge föreningen Vi i Hallsta 
en medfinansiering med motsvarande belopp som medlemmarna lägger in, 
dock högst 600 000 kronor per år i tre år, för den fortsatta utvecklingen av 
handeln inom Hallstahammars kommun.  
 
Vi i Hallsta ansöker nu i skrivelse den 14 november 2022 att Hallstahammars 
kommun medfinansierar verksamheten för perioden 2023-2024 med 800 000 
kronor/år, där 600 000 kronor utbetalas i två omgångar årligen mot faktura efter 
matchning samt 200 000 kronor utbetalas som fast belopp årligen mot faktura/ 
äskande i februari. I skrivelsen framförs även önskemål om att få en resurs på 
75% alternativt ett ökat ekonomiskt anslag så att de själva kan bemanna tjäns-
ten. De hänvisar till att denna resurs har funnits på näringslivsenheten och 
stöttat Hallstahammar Promotion tidigare. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 november 2022 att man 
bedömer att ekonomiskt stöd på de tidigare utbetalda medlen om 600 000 
kronor med motprestation är nödvändiga. Vidare föreslås att Vi I Hallsta under 
två års tid (2023 och 2024) få hela beloppet på 600 000 kronor utbetalt utan 
motprestation av vad medlemsföretagen skjuter till. Det skulle skapa en 
trygghet att uppnå de uppsatta målen samt stärka möjligheten att finansiera en 
utökning av resurs som föreningen har som önskemål. Inom de 600 000 kronor 
skall även föreningens egna kostnader för ordningsvakter inrymmas.  
 
Utöver de 600 000 kronor har föreningen ansökt om 200 000 kronor för att 
kunna täcka kostnader som kommer uppstå i de aktiviteter/möten som kommer 
att genomföras i samverkan med näringslivsenheten. Detta utökade ekonomiska 
stöd ser näringslivsenheten ett stort behov av då man inte ser hur aktiviteter så 
som frukostmöten, guldyra och näringslivsdagar annars skall kunna genom-
föras. Önskemålet om att alternativt få en 75% tjänst alternativt få medel för att 
själv anställa en resurs har förvaltningen svårt att ställa sig bakom då närings-
livsenheten i dag redan hanterar en stor del av det som avses.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 1999. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge föreningen Vi i Hallsta en medfinansiering om 600 000 kronor per år 
i två år där beloppet även ska täcka Vi i Hallstas kostnader med minst 50 % för 
de ordningsvakter som föreningen har och som planeras och finansieras till-
sammans med kommunen för trygghet och ordning i centrum, 
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Forts KS § 244 
 
att medge föreningen Vi i Hallsta medfinansiering om 200 000 kronor per år i 
två år för näringslivsfrämjande aktiviteter så som frukostmöten, Guldyran, samt 
näringslivsdagar, samt  
 
att föreningen Vi i Hallsta ska inkomma med en ekonomisk avrapportering 
årligen. 
 
 
 
________ 
Exp till: Vi i Hallsta 
 Näringslivsenheten 
 Controller 
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KS § 245 
 
Bidrag för genomförande av Hallsta Triathlon 2023 – Västerås Triathlon-
klubb   Dnr 355/22 
 
Västerås Triathlon har inkommit med en ansökan om bidrag för genomförande 
av Hallsta Triathlon 2023 om 100 000 kronor. Till ansökan har fogats en kalkyl 
som visar att kostnaderna uppgår till 241 000 kronor.  
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 16 november 2021 bland annat att 
Hallsta Triathlon har genomförts i Hallstahammar och Skantzenområdet i 19 år 
och år 2023 blir ett jubileumsår när tävlingen firar 20 år. Tävlingen har vid ett 
flertal tillfällen vart en del av uttagningen till bland annat svenska landslaget 
som tävlar i VM och OS. Hallsta Triathlon kommer under 2023 vara en av fem 
deltävlingar för Svenska Triathloncupen under 2023 och stå värd för Riks-
mästerskapet. Tävlingen i sig riktar sig till alla åldersgrupper och motions-
nivåer. Arrangören vill att Hallsta Triathlon ska bli en kärt återkommande 
”folkfest”. Tillsammans med föreningen Vi i Hallsta skapa en folkrörelse som 
uppmanar till rörelse och som ska skapa minne och sätta Hallstahammar på 
kartan som en av Sveriges bästa Triathlon arrangörs destinationer. Därför vill 
man under 2023 satsa på en ny tävlingsgren som riktar sig mer till vardags-
motionären. Ett lopp där man som familj eller företag kan ställa upp och dela 
upp tävling sträckorna inom det egna laget.  
 
Förvaltningen ser mycket positivt på utökningen med en ny tävlingsgren (lag). 
Allt landar mycket väl i linje med kommunens antagna Attraktionsstrategi, där 
evenemang är ett utpekat strategiskt område. Tävlingen samverkar med attrak-
tionsrådet där det finns medel avsatta för attraktionsstrategiarbete under 2023 
där tävlingen är ett av produktområdena. Avslutningsvis anför förvaltningen att 
ansökan bör beviljas med belopp om 20 000 kronor då man anser att arrange-
manget gynnar näringslivet samt innebär ett event för kommunens invånare i 
linje med attraktionsstrategin.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 200. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning att kommunen får synas med i annonser i samband med 
arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till 
marknadsföring under arrangemanget, bevilja Västerås Triathlon 20 000 kronor 
för genomförande av Hallsta Triathlon 2023,  
 
att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder, samt  
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Forts KS § 245 
 
att attraktionsrådet, i samråd med Hallsta Triathlon, ser över möjligheten att 
prioritera evenemanget 2023 inom de medel som finns avsatta för attraktions-
strategiarbetet som redovisas till kommunstyrelsen.   
 
 
 
________ 
Exp till: Vi i Hallsta 
 Näringslivsenheten 
 Controller 
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KS § 246 
 
Redovisning av hantering, effekterna och kostnaderna i samband med 
Covid-19     Dnr 362/21 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021-11-15 att uppdra till kom-
munchefen under 2022 redovisa kommunens hantering, effekter och kostnader i 
samband med Covid-19.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen hade en samordnade roll i att hålla ihop kommu-
nens stabsarbete och Coronagruppen mellan åren 2020–2021. I rapporten har 
valts att fokusera på erfarenheterna från barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Detta eftersom restriktionerna och åtgärderna påverkade 
deras verksamheter lite hårdare än andra förvaltningar. Redovisningen är upp-
delad i fyra huvudområden; pandemins effekter på verksamheterna, hanteringen 
av Covid-19, ekonomiska effekter och effekter och lärdomar. 
 
Av rapporten framgår bland annat kommunens förskolor och grundskolor 
balanserade två samhällsuppdrag under pandemiåren; barns/elevers rätt till 
lärande och undervisning med åtgärder för att minska smittspridningen. Under 
pandemin kunde verksamheterna vara igång, men det krävdes mycket arbete för 
att ställa om till nya rådande rekommendationer. Några negativa effekter var att 
restriktionerna påverkade närvaron för barn, elever och personalen i verksam-
heterna. En positiv faktor var att kunna bedriva undervisning med fler elever 
via digitala lösningar trots den höga frånvaron.   
 
Pandemin påverkade arbetet för de allra flesta på socialförvaltningen (äldre-
omsorg + LSS). Ett mycket tydligt mönster var den ökade arbetsbelastningen 
som bland annat handlade om att skaffa skyddsutrustning, kohortvård (vård-
form för att minska smittspridningen) och andra skyddsåtgärder. Merarbetet 
ledde till ökad stress och sjukskrivningar, både bland chefer och medarbetare. 
Isoleringen på de särskilda boenden hade en negativ påverkan, både på brukar-
na och deras anhöriga, då den sociala interaktionen försvann på grund av be-
söksförbuden. Ordinarie verksamhetsplanering fick stå tillbaka och utveck-
lingsarbeten fick skjutas på framtiden. Några positiva effekter som kom med 
pandemin var att digitaliseringsarbetet påskyndades. Vi fick en ökad samverkan 
med Region Västmanland som kommer att gynna arbetet med Nära vård (att 
göra vården mer tillgänglig). Vi ökade kompetensen bland medarbetarna om 
basala hygienrutiner och andra rutiner, vilket gynnar verksamheterna och 
kommer att ge goda framtida effekter. 
 
Den 12 mars 2020 var första tillfället som kommunens krisledningsorganisation 
aktiverades och gick in i stabsläge. Redan inledningsvis sattes en målbild och 
långsiktig inriktning upp i krisledningen och den höll vi till stor del fast vid 
under hela pandemin. Under våren 2020 tillsattes Coronagruppen med repre-
sentanter från samtliga verksamheter, bolag och även från Vi i Hallsta.  
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Forts KS § 246 
 
Coronagruppen var navet för den operativa samordningen under hela pande-
min. Där hanterades de löpande frågorna för att följa utvecklingen samt ären-
deberedning till krisledningsgruppen.  
 
Under 2020–2021 tillkom det kostnader för att hantera pandemivardagen, bland 
annat att köpa in skyddsutrustning och införandet av den digitala samarbets-
plattformen för företag - Microsoft Teams. Kommunen gavs stora möjligheter 
att ansöka om olika statsbidrag för att dämpa de negativa ekonomiska effek-
terna. Totalt sett, på det ekonomiska utfallet, så täckte dessa statsbidrag med 
råge kommunens högre kostnader. Kostnaden för år 2020 uppgick till 22,1 Mkr 
och för är 12,9 Mkr, Statsbidragen för 2022 uppgick 37,87 Mkr och för 2021 
till 25,9-35,9 Mkr.  
 
Sammantaget kan nämnas att Hallstahammars kommun klarade sig väl i jäm-
förelse med omvärlden. Där hade kommunens medarbetare en stor del som 
gjorde ett fantastiskt arbete under hela pandemin. Vi ställde snabbt om inför 
nya förutsättningar och till nya arbetssätt, allt för att kunna bibehålla servicen 
och kvaliteten inom våra verksamheter. Det digitala verktyget Teams kom på 
plats i ett ganska tidigt skede och vi fick lära oss att ha möten digitalt. Flexibili-
teten i organisationen underlättade arbetet under covidåren.  
 
Samverkansformerna utvecklades både internt och externt. Kommunens stabs-
arbete gav oss möjlighet att skapa en samsyn av den rådande situationen. 
Arbetssättet skapade bättre förutsättningar för hela organisationen att hantera 
läget på ett mer strukturerat sätt. Samverkan med Region Västmanland och 
Länsstyrelsen i Västmanland var viktiga för att skapa regionala lägesbilder och 
stötta varandra. Vi fick erfarenhet av att arbeta med kriskommunikation under 
en längre tid. En viktig lärdom att ta med är vikten av att skapa uthållighet över 
tid och att tidigt hitta former som gör att vi kan jobba effektivt tillsammans 
internt. En stor framgångsfaktor i att vi snabbt kunde gå in och ut ur krisledning 
och att vi höll fast vid att hålla Coronagruppen igång. En annan framgångsfak-
tor har också varit att ha en god flexibilitet och att inte alltför strikt hålla fast 
vid upprättade planer.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 201. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Administration och utveckling 
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KS § 247 
 
Delning av socialnämndens budget fr o m 1 januari 2023  Dnr 194/22 
 
Ekonomichefen anför i skrivelse den 29 november 2022 bland annat delas i två 
nämnder från och med 2023. Detta gör att en uppdelning av socialnämndens 
nuvarande budget för 2023 behöver göras. Förvaltningsledningen för socialför-
valtningen har tagit fram ett förslag på hur uppdelningen utifrån budget 2022 
samt de tillskott som fanns med i budgetdirektivet skulle fördelas. Därefter har 
ekonomi- och finansenheten utgått från kommunstyrelsens förslag till mål och 
budget 2023-2025 och justerat i enlighet med detta. 
 
Budgetarbete har dragit ut på tiden och 2023 års ramar inte är klara det vill säga 
beslutade i kommunfullmäktige så behöver detta beslut vara underförutsättning 
att kommunstyrelsens förslag till budget antas av kommunfullmäktige. Denna 
fördelning bör då också ur samma perspektiv betraktas som preliminär och en 
omprövning inför mål och budget 2024-2026 kan behövas. Dock anser kom-
munstyrelseförvaltningen att en sådan justering bör påkallas någon av de på-
verkade nämnderna och inte av någon annan. Utifrån de justeringar som gjorts 
fram till kommunstyrelsens budgetförslag bör fördelningen bli 258 587 000 
kronor till nämnden med ansvar för äldreomsorgsfrågorna och 212 384 000 
kronor till den nämnd som får ansvar för individ och familjeomsorg-, arbete 
och utbildning-, LSS-frågorna. 
 
Lånet från socialnämnden som ingår i budgetförslaget har i sin helhet belastat 
nämnden som får hand om äldreomsorgsfrågorna så den nämnden har egent-
ligen en ram på 269 087 000 kronor exklusive lånet.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att socialnämndens budgetram för 2023 på 470 971 000 
kronor delas med 258 587 000 kronor till äldrenämnden och 212 384 000 
kronor till individnämnden och att tillägget iläggs till mål och budget 2023-
2025 innan kommunfullmäktiges beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunstyrelsens för-
slag till mål och budget beslutas  
 
att socialnämndens budgetram för 2023 på 470 971 000 kronor delas med 
258 587 000 kronor till äldrenämnden och 212 384 000 kronor till individ-
nämnden, samt 
 
att bilägga detta tillägg till mål och budget 2023-2025 innan kommunfullmäk-
tiges beslut. 
 
________ 
Exp till: Ekonomichef 
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KS § 248 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2023   Dnr 383/22 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2021 § 
176. Vidare beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 sep-
tember 2021 § 106 bland annat att Hallstahammars kommun bildar ett VA bo-
lag, Mälarenergi Vatten AB, med ägarandel motsvarande 9 % av bolaget till-
sammans med Västerås stad genom Mälarenergi AB, och Surahammars kom-
mun genom Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022. Genom be-
slutet ansvarar det samägda bolaget Mälarenergi Vatten AB för vatten- och 
avloppstjänster i Hallstahammar VA-verksamhetsområde. Enligt lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster ska budget och VA-taxa beslutas i 
kommunfullmäktige. 
 
I ägardirektivet regleras vilka åtaganden bolaget och delägarna har gentemot 
varandra. Bland annat ska bolaget jobba på uppdrag av de beslut som fattas av 
delägarna och ta fram samtliga beslutsunderlag till delägarna. I det inbegrips 
bland framtagande av underlag för taxor samt lämna de uppgifter som 
delägarna bedömer som nödvändiga för upprättande av bland annat av taxor 
budget och ekonomiska rapporter. I uppdragsavtalet framgår även att VA-
bolaget ska fastställa driftbudget för sin verksamhet vilken ska delges till 
kommunen. 
 
Mälarenergi Vatten AB anför i skrivelse den 17 november 2022 att omvärldens 
förändringar under 2022 medför väsentliga kostnadsökningar av tjänster och 
priser. Under 2023 ska flera satsningar genomföras till följd av nya lagkrav. 
Mälarenergi Vatten påbörjar även arbete med att säkerställa kvalitetshöjande 
åtgärder i syfte att framtidssäkra VA-anläggningarna. Mälarenergi Vatten bud-
geterar 2023 för nödvändiga personalresurser för att säkerställa planerade ut-
redningar, utveckling, säkerhet och processkompetens i Hallstahammars VA-
anläggningar.  
 
Förslag till ny VA-taxa innebär en kostnadsökning av brukningsavgifter med 
23 % för 2023. Kostnadsförändringen motsvarar en ökning för en kund i lägen-
het med i genomsnitt 74 kr/månad. För en kund som bor i villa är kostnads-
förändringen cirka 147 kr/månad. Anläggningsavgiften räknas upp med 11 % 
enligt entreprenadindex samt att förändrad taxenivå gäller från och med 1 
januari 2023 
 
Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2022 § 125 att fullmäktige ska 
anta ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 28 november 2022 § 202 överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag kommunstyrelsen. 
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Forts KS § 248 
 
VD XX, Mälarenergi Vatten, redogör för förslaget  till ny VA-taxa. 
 
Kjell Ivemyr(S) yrkar att kommunstyerlse ska kallas till extra sammanträde den 
15 december 2022 klockan 14.00 för att fatta beslut om förslaget till ny VA-
taxa. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande  
 
att kommunstyrelsen ska hålla extra sammanträde den 15 december 2022 
klockan 14.00 för att fatta beslut om förslaget till ny VA-taxa. 
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KS § 249 
 
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudget 2022 för 
utredningskostnader gällande ombyggnad av Ädelstenen (ben 3 och 4)   
Dnr 398/22 
 
Socialnämnden har den 29 september 2022 § 71 beslutat att hemställa till tek-
niska nämnden att under 2022 kostnadsberäkna olika förslag till ombygg-
nationer och upprustningar av Ädelstenen så att det uppfyller ändamålsenlig 
standard för LSS-verksamheten samt att detta sker i nära samverkan med 
socialförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 
2022 § 93 att hemställa till tekniska nämnden att under år 2022 kostnadsbe-
räkna olika förslag till ombyggnation och upprustning av Ädelstenen så att det 
uppfyller ändamålsenlig standard för grundsärskolans verksamhet, samt att 
framtagandet av beräkningsunderlaget sker i nära samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Vidare beslutade tekniska nämnden den 26 oktober 2022 § 113 att hemställa 
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 2 000 000 kronor från 
investeringsbudget 2022 från planerat fastighetsunderhåll till 
utredningskostnader gällande ombyggnad av Ädelstenen (ben 3 och 4) samt att 
en slutredovisning av utredningen ska ske efter genomförandet.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 oktober 2022 att Ädelstenens 
lokaler kommer samnyttjas av verksamheterna då LSS-verksamheten är trång-
bodda i nuvarande lokaler i D-huset och grundsärskolans lokaler på sikt kom-
mer att rivas. Utredningsarbete erfordras för de olika byggnadsdelarna och 
finansiering av dessa efterfrågas. Det finns i dagsläget ingen fastställd slut-
prognos för hela ombyggnaden. Förvaltningen anför vidare att det är effektivt 
och ekonomiskt fördelaktigt att samla fler verksamheter och nyttja husets fulla 
potential. Byggnaden är i ett plan vilket skapar möjligheter och tillgänglighet 
till utvändiga ytor för samtliga verksamheter. Vidare är det enligt beslut från 
kommunfullmäktige den 29 november 2021 § 163 kommunstyrelsen som be-
slutar om startbesked för de investeringar som enligt dokumentet för ”mål och 
budget 2022–2024 är uppmärkta med ”KS startbesked”. Förvaltningen avser 
hemställa hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 2 000 000 
kronor från investeringsbudget 2022 från planerat fastighetsunderhåll till utred-
ningskostnader gällande ombyggnad av Ädelstenen (ben 3 och 4). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 203.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 2 000 000 kronor 
från investeringsbudget 2022 från planerat fastighetsunderhåll till 
utredningskostnader gällande ombyggnad av Ädelstenen (ben 3 och 4),  
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Forts KS § 249 
 
att en slutredovisning av utredningen ska ske efter genomförandet. 
 
 
 
________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Controller 
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KS § 250 
 
Omfördelning av medel ur investeringsbudget 2022 för tak och fönster-
byten på Västra fabriken   Dnr 358/22 
 
Tekniska nämnden har den 28 oktober 2022 § 108 beslutat att hemställa hos 
kommunstyrelsen att omfördela 2 500 000 kronor från projekt ”Ny EU-
förordning köldmedier” till projektet tak och fönsterbyten på Västra fabriken, 
att medel för ”Ny EU-förordning köldmedier” tas upp i kommande investe-
ringsbudget under planerat underhåll, samt att ingen budgetkompensations ska 
utgå för nettokonstandsökningen.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2022 att det råder en 
allmän platsbrist inom kommunen i synnerhet avseende kontorsplatser för 
tjänstepersoner. När Kanthal flyttade från sina lokaler på Västra fabriken var 
intentionerna hos dåvarande kommunchef att delar av kommunhuspersonalen 
skulle flytta till Västra fabriken för att möjliggöra en avveckling av kommun-
huspaviljongen. Förvaltningen fick bland annat i uppdrag att identifiera vilka 
möjligheter som fanns tillgängliga och som kunde iordningställas i ett kortare 
tidsperspektiv.  
 
Den aktuella lokalen erbjuder totalt 60 fasta kontorsplatser med rumsindelning 
2–3 arbetsplatser/rum, 6 enskilda kontor, 2 matsalar och 4 mindre konferens-
rum. Det finns möjlighet att upprätta ytterligare 20–30 arbetsplatser i formen av 
aktivitetsbaserade platser om behov uppstår.  
 
Förvaltningen har genomfört akuta och nödvändiga åtgärder för att lokalen ska 
kunna nyttjas. Yttertaket hade flertalet mindre inläckage och behövde skynd-
samt åtgärdas och ett fönsterbyte på våning 3 var oundvikligt med tanke på 
skicket.  
 
Totalt har 2,5 miljoner kronor lagts ner på akuta åtgärder. För att åtgärderna 
skulle kunna utföras snabbt belastade kostnaderna driftbudgeten. Förvaltningen 
önskar i stället belasta investeringsbudgeten då åtgärden är lämplig för det. I 
investeringsbudgeten för 2022 finns 2,5 miljoner på projektet ”Ny EU-
förordning köldmedier” som ej kommer att ianspråktas. Förvaltningen avser 
därför att hemställa hos kommunstyrelsen om att dessa medel omfördelas till 
förmån för tak och fönsterbyte på Västra fabriken. Nettokostnadsökningen för 
investeringen beräknas till 110 223 kronor. Ingen budgetkompensation önskas 
för investeringen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 204. 
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Forts KS § 250 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att omfördela 2 500 000 kronor från projekt ”Ny EU-förordning köldmedier” 
till projektet tak och fönsterbyten på Västra fabriken,  
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunstyrelseförvaltningen 
 Controller 
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KS § 251 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) om 
uppförande av cykelgarage för pendlare i anslutning till Kolbäcks station – 
för yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 394/21  
 
Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Många vill 
pendla till och från Hallstahammars kommun. Vi har goda kommunikationer 
till närliggande kommuner. Från Kolbäck kan du åka i många väderstreck till 
Köping, Hallstahammar, Västerås, Eskilstuna och vidare runt om i länet och 
landet. För att underlätta pendling skulle det behövas bättre, säkrare och tryg-
gare cykelparkering i form av exvis ett cykelgarage. Ta cykeln hemifrån, ställ 
den i ett varmt garage med högre säkerhet, ta tåget eller bussen vidare och se 
sedan fram emot att komma tillbaka till din torra, ostulna cykel. Bättre cykel-
parkeringar behövs på flera ställen i kommunen men från Moderaternas sida 
anser vi att ett cykelgarage i anslutning till Kolbäcks station skulle kunna vara 
lämpligt att börja med. Plats i cykelgaraget skulle kunna fås antingen genom en 
avgift eller genom en köpt kollektivtrafikbiljett. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att lämplig förvaltning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att uppföra ett 
varmgarage för cykelpendlare i anslutning till Kolbäcks station 
Att Hallstahammars kommun tar kontakt med kollektivtrafikförvaltningen för 
att hitta möjlighet till betalning tillsammans med köp av färdbevis.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2022 att förvaltningen har 
undersökt förutsättningarna för att uppföra ett cykelgarage enligt nu gällande 
detaljplan. Stationshuset är uppfört 1877 och ingår i ett större område redovisat 
i kommunens kulturminnesvårdprogram och benämnt Kolbäcks järnvägssam-
hälle. För att understryka stationshusets kulturhistoriska betydelse har q-be-
teckning införts. Byggnaden får inte rivas, fasad och tak får inte ändras med 
avseende på både utformning och material samt befintliga exteriöra detaljer 
skall bevaras. På marken närmast stationshuset får inga byggnader uppföras. 
Norr om järnvägsområdet väster om stationshuset finns en parkering som är 
prickmark och den får därmed ej bebyggas. Väster om den är det parkmark som 
idag till stor del inrymmer en skatepark. Parkmarken får ej bebyggas med ett 
cykelgarage, även ett väderskydd dvs enbart ett tak skulle kräva ett undantag 
från detaljplan. Omedelbart öster om stationshuset är kommunen ej fastighets-
ägare. Längre österut kommer ytterligare ett område med prickmark där det in-
ryms parkering samt gång- och cykelväg till tunnel som leder till södra sidan 
om spåren.   
 
Den enda mark som medger någon form av bebyggelse är den bilparkering som 
ligger längst västerut längs Stationsgatan, ett cykelgarage skulle i så fall upp-
föras på bekostnad av parkeringsplatser och inte vara placerat i stationshusets 
omedelbara närhet. 
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Forts KS § 251 
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att få access till cykelgarage genom 
färdbevis. Det tillämpas inte i Västmanland men i Södermanland har Katrine-
holm infört detta och de har samma system för färdbevis som finns hos oss, så 
det är teoretiskt möjligt. Dock krävs det ett fysiskt kort som ska registreras och 
idag går man mer och mer ifrån fysiska kort till förmån för olika app-lösningar. 
Det finns separata bokningssystem som sköts helt digitalt via app och bank-id, 
ett exempel är Järfälla kommun. Tekniska förvaltningen anser att resande-
underlaget och de korta avståenden i Kolbäck inte motiverar investeringen som 
ett cykelgarage skulle innebära.  
 
Tekniska nämnden föreslår den 15 juni 2022 § 61 att motionens skall vara be-
svarad. Vidare beslutade nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att en 
lösning tas fram för säker cykelparkering vid bytespunkter och tågstationer i 
Hallstahammars och Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 205. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsern med bifall 
arbetsutskottetets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionens skall vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
tekniska nämnden i beslut den 15 juni 2022 § 61.  
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 
att säker cykelparkering vid bytespunkter och tågstationer i Hallstahammars 
och Kolbäck kommer att beaktas i samhällsplaneringen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M) och Claes 
Gustavsson (SD). 
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KS § 252 
 
Taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedelslag-
stiftningen fr o m den 1 januari 2023   Dnr 359/22 
 
Nu gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 
148. Därefter har bygg- och miljönämnden den 26 oktober 2020 § 104 beslutat 
att fastställa timtaxan till 867 kronor för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedel- och foderlagstiftningen. 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 17 november 2022 § 112 att fullmäktige 
ska anta ny taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livs-
medelslagstiftningen och att bygg- och miljönämnden bemyndigas att justera 
avgiften årligen i förhållande till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 
 
Bygg- och miljöförvaltningen redogör i skrivelse den 10 november 2022 för 
föreslagna förändringar av taxan. Bland annat att timtaxan föreslås av samord-
ningsskäl vara samma som för miljöbalkstillsynen. Kostnaderna är desamma 
för båda verksamhetsområdena. Timtaxan för livsmedelskontrollen var för år 
2022 satt till 867 kr/timme. Timtaxan för miljöbalken var år 2022 beslutad till 
992 kr/timme. Efter indexuppräkning (PKV enligt SKR) på 5,8% blir ny tim-
taxa för livsmedelskontroll 1050 kr/timme. Vidare föreslås helt nya och omar-
betade taxebestämmelser för livsmedelskontroll. Den 1 april 2021 förändrades 
regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Ändringarna genomför-
des i samband med att den svenska livsmedelslagstiftningen anpassades till 
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625. Genom den nya förordningen av-
skaffas också det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och istället 
införs ett system med obligatorisk efterhanddebitering för livsmedelskontroll.  
 
Vidare omfattas områdena ekologisk produktion och märkning av ekologiska 
produkter samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteck-
ningar och traditionella specialiteter samt i vissa fall handelsnormer. Det införs 
också ny bestämmelse som avser handläggning som blivit nödvändig på grund 
av ett RASFF-meddelande (EU:s system för snabb varning om livsmedel som 
utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa).  
 
Införandet av de nya taxebestämmelserna är obligatorisk till år 2023 och nämn-
den har att rätta sig efter det. Efterhandsdebitering införs till år 2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 206. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 148 fastställa taxa 
för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
fr o m 1 januari 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
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Forts KS § 252 
 
att bemyndiga bygg- och miljönämnden att justera avgiften årligen i för-
hållande till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 
 
 
 
________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Reglementspärmen 
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KS § 253 
 
Anmälan av delårsrapporter 2022 - VafabMiljö kommunalförbunds och 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden   Dnr 357/22, 369/22 
 
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 
även för kommunalförbund och gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen 
och redovisningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och be-
handlas av fullmäktige. 
 
VafabMiljö kommunalförbunds och Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har 
kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 207. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera delårsrapporterna som en anmälan. 
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KS § 254 
 
Reglemente och samverkansavtal 2023-2026 för gemensamma hjälp-
medelsnämnden – för godkännande    Dnr 372/22 
 
Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente och sam-
verkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden till respektive huvudman 
för godkännande. 
 
I samband med att den nya mandatperioden börjar den 1 januari 2023 behöver 
hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 208. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att för sin del godkänna förslag till reglemente samt samverkansavtal 2023-
2026 för gemensamma hjälpmedelsnämnden.  
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() 
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KS § 255 
 
Kallelse till extra bolagsstämma med Mälarenergi Elnät AB – instruktion 
till ombudet   Dnr 386/22 
 
Mälarenergi Elnät AB har den 25 november 2022 inkommit med kallelse till 
extra bolagsstämma den 12 december 2022 per capsulam. Extra stämma har på-
kallats med anledning av val av representanter från Västerås stad till styrelsen i 
Mälarenergi Elnät AB för tiden 2023-2026. 
 
Kommunfullmäktige har till röstombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 
2022 fram till ordinarie årsstämma 2023 utsett Rolf Hahre (S) med Kjell 
Ivemyr (S) som ersättare. (KF 19/22).   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 209. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmoda röstombudet att vid extra bolagsstämma med Mälarenergi Elnät AB 
rösta för att Västerås val av ledamöter och suppleanter i Mälarenergi Elnät AB 
bekräftas. 
 
 
 
________ 
Exp till: Ombudet 
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() 
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KS § 256 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fr om den 1 januari 2023    
Dnr 393/22 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 
74.  
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att barn- och utbildningsnämnden fr o m 
den 1 januari 2023 kommer att bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Med an-
ledning härav måste justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen 
förändring gjorts i reglementet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 210. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 74 och fr om den 1 
januari 2023 anta nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 257 
 
Nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fr o m 1 januari 2023 
Dnr 382/22 
 
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2019 § 
65. 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att bygg- och miljönämnden fr o m den 1 
januari 2023 kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning 
härav måste justeringar göras i nämndens reglemente.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 12 oktober 2022 bland annat 
att från och med 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinproduk-
ter, lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller be-
stämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring 
av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska tillsynen av sprängämnesprekursorer 
åligga någon kommunal nämnd. Det brukliga är nämnden för räddningstjänst 
eller bygg- och miljönämnd. Prekursor är en kemisk förening som genom en 
kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer 
kan användas för att tillverka sprängmedel att nämnden har sedan tidigare upp-
draget att bedriva myndighetsutövning enligt tobakslagen. Det är då logiskt att 
myndighetsutövning av det som följer med den nya lagen om tobaksfria niko-
tinprodukter åläggs bygg och miljönämnden. Förvaltningen föreslår att regle-
mentet ändras under § 2 pkt 7 från tidigare lydelse ”Bygg- och miljönämnden 
ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas av att svara för lokal tillsyn 
över efterlevnaden av åldersgränser för inköp av tobak enligt tobakslagen” till 
”Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av tillståndsgivning enligt tobakslagen samt lagen om tobaksfria nikotinproduk-
ter”. Punkt 9 justeras också till att avse spelautomater. Spelautomater i krogmil-
jöer är kopplade till serveringstillstånd. Lotterier har sedan tidigare administre-
rats av kultur och fritid. Punkt 10. Rörande tillsyn av försäljning av spräng-
ämnesprekursorer, så föreslås bygg och miljönämnden få uppdraget. Då bygg 
och miljönämnden sedan tidigare har miljöbalkstillsyn av kemiska produkter, 
så ligger detta nära till hands.  
 
Bygg- och miljönämnden har den 27 oktober 2022 101 beslutat att då nämnden 
sedan tidigare har uppdraget att bedriva myndighetsutövning enligt tobaks-
lagen, är det logiskt att myndighetsutövning av det som följer med den nya 
lagen om tobaksfria nikotinprodukter åläggs bygg och miljönämnden, dels att 
tillsynen av sprängämnesprekusorer kan åläggas bygg- och miljönämnden. 
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Forts KS § 257 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 211. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 maj 2019 § 65 och från 1 januari 2023 
anta nytt reglemente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
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KS § 258 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2023    
Dnr 391/22 
 
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2021 § 182 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 
januari 2023 kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning 
härav måste justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen föränd-
ring gjorts i reglementet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 212. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2021 § 182 och fr o m den 
1 januari 2023 anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till 
ärendet hörande bilaga 
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KS § 259 
 
Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden fr o m den 1 januari 
2023    Dnr 385/22 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en 
för social och arbetsmarknad och en för äldre. Den nya nämnden för social- och 
arbetsmarknadsnämnden kommer att fr o m den 1 januari 2023 att bestå av7 
ledamöter och 7 ersättare.  
 
Förslag till reglemente har upprättats utifrån socialnämndens nu gällande reg-
lemente. Den nya nämnden föreslås heta social- och arbetsmarknadsnämnden. 
Av reglementet framgår bland annat att ”Social- och arbetsmarknadsnämnden 
är den nämnd som ska fullgöra Hallstahammars kommuns uppgifter inom 
socialtjänsten utöver den del som äldrenämnden ska ansvara för. Nämndens 
uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt lag eller annan författning ankom-
mer på social- och arbetsmarknadsnämnden med undantag för de uppgifter som 
äldrenämnden ska ansvara för. Social- och arbetsmarknadsnämnden skall vara 
kommunens arbetslöshetsnämnd i enlighet med lagen om arbetslöshetsnämnd. 
Nämnden är huvudman och eller myndighet inom de i reglementet angivna 
ansvarsområden och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vid 
varje tid gällande lagstiftning eller annan författning inom ansvarsområdet.” 
 
Arbetsutskottet beslutade den 28 november 2022 § 213 överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att upprättat förslag ska antas. 
 
Håkan Freijd (M) yrkar som ett tillägg till Kjell Ivemyrs (S) yrkande att det 
även ska framgå i reglementet att nämnden ska verka för samverkan med 
kommunens övriga nämnder, bolag, myndigheter och civilsamhället. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med bifall till dels Kjell Ivermyrs (S) yrkande, dels 
Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
  
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 170 anta reglemente 
för social- och arbetsmarknadsnämnden fr o m 1 januari 2023 enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
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KS § 260 
 
Reglemente för äldrenämnden fr o m 1 januari 2023   Dnr 392/22 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en 
för äldre och en för individ och arbetsmarknad. Den nya nämnden för äldre 
kommer att fr o m den 1 januari 2023 att bestå av7 ledamöter och 7 ersättare.  
 
Förslag till reglemente har upprättats utifrån socialnämndens nu gällande reg-
lemente. Den nya nämnden föreslås heta äldrenämnden. Av reglementet fram-
går bland annat att ”Äldrenämnden är huvudman för kommunal vård och om-
sorg och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter 
som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal 
nämnd avseende personer över 65 år (ej LSS). Inom nedan angivna ansvarsom-
råden och ansvarar Äldrenämnden för att fullgöra de uppgifter som följer av vid 
varje tid gällande lagstiftning eller annan författning inom ansvarsområdet. 
 
Äldrenämndens ansvar omfattar således i huvudsak: 

• äldreomsorg 

• ledning av den kommunala hälso- och sjukvården 

• myndighetsutövning samt kontroll och kvalitetsuppföljning inom 
ovanstående ansvarsområden 

Äldrenämnden skall bevaka sociala aspekter för äldre i samhällsplaneringen 
och därvid verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden för invånarna, ta 
de initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 
Nämnden ska aktivt arbeta för förbättra folkhälsa för äldre.” 
 
Arbetsutskottet beslutade den 28 november 2022 § 214 överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att upprättat förslag ska antas. 
 
Håkan Freijd (M) yrkar som ett tillägg till Kjell Ivemyrs (S) yrkande att det 
även ska framgå i reglementet att nämnden ska verka för samverkan med 
kommunens övriga nämnder, bolag, myndigheter och civilsamhället. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med bifall till dels Kjell Ivemyrs (S)yrkande, dels 
Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
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Forts KS § 260 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 170 anta reglemente 
för äldrenämnden fr o m 1 januari 2023 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 261 
 
Reglemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2023    Dnr 372/21 
 
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 
2021 § 181. 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation 
och förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 sep-
tember 2022 § 118 där det framgår att tekniska nämnden fr o m den 1 januari 
2023 kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning härav 
måste justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen förändring 
gjorts i reglementet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 215. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 16 december 2021 § 3 och fr o m 1 
januari 2023 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
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KS § 262 
 
Ny arbetsmiljöorganisation för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 
2023   Dnr 378/22 
 
I Arbetsmiljölagens 6:e kapitel beskrivs formerna för samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare och arbetstagare ska bedriva på 
lämpliga sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet. Nu gällande organisation för 
arbetsmiljöarbetet beslutades av kommunstyrelsen den 2 december 2013 § 204. 
I syfte att förtydliga arbetsmiljökommittéernas roll och uppdrag bl a i 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM föreslås en upp-
daterad arbetsmiljöorganisation. Det har även tillkommit regler (2015) gällande 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där det också förtydligas vilka 
krav på uppföljning som finns då det gäller dessa delar.   
 
Förvaltningen föreslås i skrivelse den 7 november 2022 följande arbets-
miljöorganisation från och med den 1 januari 2022:  
 
Arbetsmiljökommitté och frekvens på sammanträden  
Ledamöter, antal och roll  
Arbetsmiljökommitténs roll, uppdrag mm 
 
De utsedda ledamöterna och suppleanterna representerar samtliga verksamheter 
och inte enbart den verksamhet där man har sin anställning. Samtliga ledamöter 
har till uppdrag att ha ett övergripande perspektiv och se till helheten. 
Mandatperioden föreslås vara fyra år. Då ledamot slutar sin anställning eller sitt 
uppdrag som facklig, utses ny ledamot. Såväl ordinarie ledamöter som 
suppleanter har närvarorätt på samtliga sammanträden. Ordinarie ledamöter 
kallas till sammanträdena medan suppleanterna är inbjudna att närvara vid 
sammanträden. Om ordinarie ledamot får förhinder att närvara, tillser 
ledamoten att dennes suppleant går in i dennes ställe. Utöver ledamöterna utses 
sekreterare till de olika arbetsmiljökommittéerna. Sekreterare är medarbetare 
från HR-enheten. Erforderlig utbildning ska löpande ges till ledamöter och 
suppleanter i såväl CAMK som AMK. 
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022 § 23. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 2 december 2013 § 204 anta ny 
arbetsmiljöorganisation från och med den i januari 2023, enligt en till ärende 
tillhörande bilaga.  
 
 
________ 
Exp till: HR-chefen 
 Reglementspärmen 
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KS § 263 
 
Förmåner för medarbetare i Hallstahammars kommun   Dnr 379/22 
 
Hallstahammars kommuns medarbetare erhåller i dag i och med sin anställning 
ett antal förmåner. Utöver de kollektivavtalade förmånerna som följer med en 
kommunal anställning (såsom semesterförmån, försäkringsskydd och pensions-
förmån), har medarbetare i Hallstahammars kommun också friskvårdsbidrag, 
ett visst antal fria bad i kommunens anläggningar samt tillgång till förmåns-
portalen ”Fördel Hallstahammar”. 
 
I syfte att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och för att behålla medarbe-
tare samt att attrahera nya medarbetare föreslås en översyn av befintliga för-
måner. Förmånsportalen Benify infördes 2018 i syfte att utveckla kommunens 
arbetsgivarvarumärke och att utmärka sig som attraktiv arbetsgivare för såväl 
blivande som befintliga medarbetare genom att synliggöra de förmåner som 
finns samt att erbjuda förmåner via portalen. Detta förväntades kunna ge 
effekter såsom att underlätta vid rekrytering av nya medarbetare samt att ge be-
fintliga medarbetare en tydligare information om anställningsförmåner och att 
ge alla medarbetare ett mervärde i sin anställning genom erbjudanden och för-
måner. I förmånsportalen finns också en digital pensionstjänst, Lifeplan, som 
via algoritmer kan analysera innehav i olika fonder och ge digital rådgivning 
om hur pensionspengar kan placeras för att medarbetaren ska få den optimala 
avkastningen för de valda fonderna. Kostnaden för förmånsportalen, inklusive 
tjänsten Lifeplan, uppgår till ca 580 000 kronor per år. Kostnaden för nyttjat 
friskvårdsbidrag uppgår till ca 700 000 kronor per år och kostnaden för 
personalbad uppgår till ca 50 000 kronor per år. Statistik från Benify visar att 
av de erbjudanden som medarbetare kan få via nettolöneavdrag, är 
friskvårdsaktiviteter det som i huvudsak nyttjas. Endast en liten andel av 
medarbetarna nyttjar de förmåner som finns som innebär inköp av varor via 
nettolöneavdrag och knappt hälften av alla medarbetare har besökt sidor i 
portalen med erbjudande om rabatterade varor eller tjänster. 
 
Beloppet 1500 kronor har varit detsamma sedan 1 januari 2014. I syfte att upp-
fattas som en attraktiv arbetsgivare föreslås att medfinansiering av friskvårds-
bidraget tas bort samt att friskvårdsbidraget ökar från 1500 kronor till 2000 
kronor, men att bad i kommunens anläggningar då ingår i friskvårdsbidraget. 
Vidare föreslås att kaffeavdraget på 40 kronor per medarbetare och månad tas 
bort och att kaffe ingår som en personalförmån samt att förmånsportalen ”För-
del Hallstahammar” avvecklas och att digital plattform med frisvårdserbjudan-
den införs i stället.  
 
Friskvård via digital plattform innebär att all hantering av friskvård sker via den 
digitala plattformen och att ingen separat kvittohantering sker. Det är endast 
möjligt för medarbetare att nyttja friskvårdsaktiviteter hos leverantörer som är 
anslutna till den digitala plattformen. 
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Forts KS § 263 
 
Intäkten för kaffeavdraget är ca 500 000 kronor/år.  
 
Personalutskottet har behandlat ärendet den 24 november 2022 § 24. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avveckla förmånsportalen ”Fördel Hallstahammar” fr o m 9 januari 2023, 
 
att fr o m 1 januari 2023 utöka friskvårdsbidraget från 1500 kronor till 2000 
kronor samt att ta bort konstruktionen medfinansiering och i stället finansiera 
friskvårdsbidraget fullt ut,  
 
att bad i kommunens anläggningar; 10 gånger på hösten på sporthallen och 
Vallmobadet och 10 gånger på sommaren på Skantzöbadet upphör och att bad i 
kommunens badanläggningar i stället kan nyttjas inom ramen för friskvårds-
bidraget, 
 
att införa en digital tjänst för hantering av friskvårdsbidrag fr o m 1 januari 
2023, 
 
att kaffeavdraget på 40 kronor per månad och medarbetare tas bort och att 
kaffe/te ingår som en förmån i anställningen, samt 
 
att kostnaden för anställningsförmånerna tas med i budgetarbetet. 
 
 
 
________ 
Exp till: HR-chefen f v b till berörda 
 Reglementspärmen 
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KS § 264 
 
Länsövergripande samverkansöverenskommelse gällande barn och unga – 
för antagande   Dnr 125/22 
 
Region Västmanland har översänt Länsövergripande samverkansöverenskom-
melse gällande barn och unga för antagande. Strategisk regional beredning har 
den 2 september 2022 beslutat att rekommendera regionen och länets kommu-
ner att anta överenskommelsen. Av beslutet framgår bland annat att samtliga 
inkomna remissvar har tagits i beaktande och förändringar gjorts utifrån förslag 
utifrån remissinstanserna. 
 
Förslaget utgör ett länsövergripande styrdokument för kommuner i Västman-
lands län och Region Västmanland med syfte att stödja berörda aktörer i sam-
verkansfrågor rörande barns och ungas hälsa samt att stärka samverkan. Mål-
gruppen 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, narko-

tika, 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 den 11 april 2022 § 91 yttrat sig över förslaget och över-
lämnade socialförvaltningens skrivelse den 18 mars 2022. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför nu i skrivelse den 1 december 2022 
att man deltagit i arbetet med att ta fram samverkansöverenskommelsen. Barn- 
och utbildningsnämnden förslag, om att regionens representant i BUS gruppen 
ska vara samordnare, har beaktats. Vidare har förvaltningen har inget att erinra 
om samverkansöverenskommelsen då de synpunkter som förvaltningen tidigare 
framfört har beaktats i överenskommelsen. Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande har den 1 december 2022 beslutat att för sin del godkänna samver-
kansöverenskommelse barn och unga.  
 
Socialförvaltningen redogör i skrivelse den 1 december 2022 för hur tidigare 
framförda synpunkter beaktats i överenskommelsen. I överenskommelsen kvar-
står delar där förvaltningen vid tillfället för yttrande föreslagit förändringar. 
Detta gäller bland annat synpunkter för lokal anpassning, sammankallande av 
BUS-gruppen, kostnadsansvar och uppföljning av mål och indikatorer. Trots 
detta anser förvaltningen att en samverkansöverenskommelse för barn och  
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Forts KS § 264 
 
ungas hälsa är viktig och angelägen varför denna bör undertecknas av Hallsta-
hammars kommun. Socialnämndens ordförande har den 1 december 2022 be-
slutat att för sin del godkänna samverkansöverenskommelse barn och unga och 
i övrigt överlämna synpunkter enligt förvaltningens skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att samverkansöverenskommelsen ska antas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S)  yrkande 
 
att anta Länsövergripande samverkansöverenskommelse gällande barn och 
unga. 
 
 
 
________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Region Västmanland 
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KS § 265 
 
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening  
u p a    Dnr  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2023 t o m ordinarie förenings-
stämma 2024 i föreningens styrelse utse: 
 
Ledamot tillika ordförande  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)    Kenth Erngren (V) 
 
 
 
________ 
Exp till: Sporthallen 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KS § 266 
 
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2023    Dnr  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 20232 utse: 
 
Ledamot tillika vice ordförande 
 
 
Revisor    Ersättare 
 
Vakant    Vakant 
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KS § 267 
 
Kallelse till extra rådsmöte med Mälardalsrådet    Dnr 340/22 
 
Mälardalsrådet har inkommit med kalles till extra rådsmöte i Mälardalsrådet 
den 16 december 2022. Rådsmötet kommer att hållas digitalt. Vid 
Mälardalsrådets ordinarie rådsmöte i Västerås den 6 maj 2022 behandlades 
under övriga frågor ärendet om framtidsbilden Stockholm-Mälarregionen 2050. 
Rådsmötet beslutade att uppdra till Mälardalsrådets styrelse att slutföra 
förslaget till en gemensam framtidsbild under rubriken Stockholm-
Mälarregionen 2050 samt presentera detta vid ett extra rådsmöte. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Catarina Pettersson (S) och Hans 
Strandlund (M) som ledamöter med Anna Gunstad Bäckmna (C) och Pettersson 
som ersättare t o m den 31 december 2022. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att man inte har något att erinra mot förslaget til 
framtidsbilden Stockholm-Mälarregionen 2050. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enliget med Kjell Ivemyrs (S) yrkande 
 
att man inte har något att eringa mot förslaget til framtidsbilden Stockholm-
Mälarregionen 2050. 
 
 
 
________ 
Exp till: Catarina Pettersson 
 Hans Strandlund 
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KS § 268 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-05 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-05 
 
- arbetsutskottets protokoll 2022-11-28 
 
- personalutskottets protokoll 2022-11-24 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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