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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 1 () 
Plats och tid Kommunhuset, kommunsyrelsens sammanträdesrum, klockan, 08.30 – 17.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Jenny Hödefors (S)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Sigurd Synnergård (L)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Hans Strandlund (M) ej § 36  
 Stieg Andersson (M)   
 Sigrid Moser Nyman (SD)   
 Claes Gustavsson (-)  
 Sari Janssen (SD)  
 Erik Mark (SD) § 36  
  

Ersättarna: Ingvor Regnemer (S) 35-61, Mario Edlund (S), Rolf Hahre (S) § 33-
56, Anna Gunstad Bäckman (C), Erik Mark (SD) ej § 36, Carylon Karlsson 
(SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga 
se § 33 
 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Jenny Hödefors (S) och Stieg Andersson (M) 

  
 Kommunhuset den 16 mars 2023 klockan 09.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 33-61 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)     
  

 
     Justerande …………………………………………………………………………………………… 

 Jenny Hödefors (S)   Stieg Andersson (M) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 33-61 
  
Sammanträdesdatum 2023-03-13 
  
Anslaget uppsättes 2023-03-16  Anslaget nedtages 2023-04-07 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 33 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 34 – Teknisk chef Carina Elliot, projektledare Karl Sandman, projektledare 
Anders Allöv. 
§ 39-40, 57 – Samhällsbyggnadschef Anna Windal och exploateringsingenjör 
John Pedersen  
§ 41 – Samhällsbyggnadschef Anna Windal och planarkitekt Malin Jaans  
§ 42-43- Samhällsbyggnadschef Anna Windal  
§ 44-45- Skolchef Anna Landehag  
§ 46 – Skolchef Anna Landehag och områdeschef Ann-Sofie Günzel 
Wahlström,  
§ 47 – Bygg- och miljöchef Anders Östlund 
§ 53– Säkerhetssamordnare Joar Larsson och kommunstrateg Magnus 
Gustafsson 
§ 55 - Controller Marianne Ekman och kommunstrateg Magnus Gustafsson  
§ 56 - Ekonomichef Nicklas Erngren 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.30 – 14.15. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 34 
 
Information från förvaltningen m fl    Dnr 82/23 
 
Projketledarna Anders Allöv och Karls Sandman och tekniska chefen Carina 
Elliot informerar om byggprojekten Nibble, Näslund och Vallmobadet. 
 
Kommunchefen informerar att länsstyrelsen kommer att hålla utbildning för 
kommunen som krisledningsnämnd den 1 juli 2023 klockan 09.00-16.00. 
Utbildningen gäller för ledamöter och ersättare. 
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KS § 35 
 
Information från Region Västmanlans beredningar m m   Dnr 82/23 
 
Hans Strandlund (M) informerar från senaste mötet med VafabMiljö. 
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KS § 36 
 
Bidrag för arrangerande av Kolbäcks Kolifej 2023 - Kolbäcks Kolifejföre-
ning    Dnr 43/23 
 
Hans Strandlund (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 
inträder Erik Mark (SD). 
 
Kolbäcks Kolifejförening har den 24 januari 2023 inkommit med ansökan om 
bidrag för genomförande av det lokala arrangemanget Kolbäcks Kolifej den 2 
september 2023. Av ansökan framgår att kostnaderna för genomförandet av 
arrangemanget uppgår till 31 649 kronor. 
 
Kommunen har sedan flera år tillbaka lämnat bidrag om 12 500 kronor till 
arrangemanget under förutsättning av att kommunen ges möjlighet till mark-
nadsföring under arrangemanget. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 13 februari 2023 bland annat att kom-
munen har sedan flera år lämnat bidrag till arrangemanget. Kolifej är ett 
arrangemang som stärker vi känslan i Kolbäck och är viktigt för orten. Närings-
livsenheten föreslår att Kolbäcks Kolifejförening beviljas ett bidrag om 10 000 
kronor för genomförande av 2023 års arrangemang i Kolbäck.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 27 februari 2023 § 24 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att Kolbäcks Kolifejförening ska beviljas bidrag 
om12 500 kronor, att kommunens får synas i annonser och även ges möjlighet 
till marknadsföring under arrangemanet och att en återkoppling ges efter 
arrangemanget, samt att medel ska ianspråktas av medel från näringslivsbe-
främjande åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande 
 
att bevilja Kolbäcks Kolifejförening 12 500 kronor för genomförande av Kol-
bäcks Kolifej 2023 under förutsättning att kommunen dels får synas med i 
annonser i samband med arrangemanget som samarbetspartners samt att kom-
munen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, dels att efter 
arrangemanget 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 § 37 
 
Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen 
2023    Dnr 37/23 
 
Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ansöker i skrivelse den 17 januari 
2023 om bidrag om 25 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrun-
dan under 2023. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är rela-
terad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog, annonser, 
skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution. 
 
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 26 januari 2023 bland annat att Konst- 
och Kulturrundan har efter många genomförda år blivit en viktig del i påsk-
firande i trakten runt Kolbäcksdalen. Fler utställare tillkommer varje år och 
höjden och kvalitén på utställare ökar för varje år. Själva Konst- och Kultur-
rundan har blivit ett stort besöksmål där även lokala företag ges möjligheten att 
ökan sin inkomst under några dagar. Antalet besökare har varierat från att vart 
närmare 28 000 år 2019 till att förra året blev 23 471 har naturligtvis påverkats 
av pandemin. Man vill nu göra ett omtag och nå ut till fler i Mälardalen. Man 
vill sätta Hallstahammars kommun på kartan som en attraktivplats att besöka. 
 
Näringslivsenheten rekommenderar att Konst- och kulturrundan erbjuds likvär-
digt stöd som för 2022, det vill säga 20 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 25. 
 
Sari Janssen (SD) yrkar att bidrag ska beviljas under förutsättning av att det 
visar sig att Konst- och kulturrundanas budget inte håller. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Sari Janssens (SD) yrkande 
 
Kommunstyrelsen beslutar således 
 
att, under förutsättning att kommunen får synas med i annonser i samband med 
arrangemanget som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till 
marknadsföring under arrangemanget, bevilja Konst- och kulturrundan i Kol-
bäcksådalen 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan 
under 2023, 
 
att Konst- och kulturrundan till kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2023 
inkommer med en skriftlig återrapportering om antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
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Forts KS § 37 
 
Mot beslutet reserverar sig Sari Janssen (SD) och Sigrid Moser Nyman (SD). 
 
 
 
________ 
Exp till: Konst- och kulturrundan 
 Näringslivsenheten 
 Controller 
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KS § 38 
 
Styrgrupp för Näringslivsstrategi    Dnr 115/23 
 
Näringslivschefen informerar att förvaltningen har påbörjat arbete med att ta 
fram ny näringslivsstrategi. Nu gällande strategi gäller t o m 2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 26. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att samt-
liga partier ska vara representerar i styrgruppen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra politisk styrgrupp för fram-
tagande av ny näringslivsstrategi, samt 
 
att övriga nämnders arbetsutskott ska utgöra referensgrupp. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Stieg Andersson (M), Sari 
Janssen (SD), Sigrid Moser Nyman (SD) och Claes Gustavsson (-). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Näringslivsenheten 
 Samtliga nämnders arbetsutskott 
 Nämndkansliet (Troman) 
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KS § 39 
 
Marköverlåtelseavtal gällande fastigheten Eriksberg 2:17 – för god-
kännanden     Dnr 59/23 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 14 februari 2023 bland annat 
att inom planområdet för Eriksberg industriområde förvärvar Räddningstjänsten 
Mälardalen fastigheten Eriksberg 2:17. 
 
Parterna har tidigare upprättat marköverlåtelseavtal för den aktuella marken. 
Avtalen innehöll förbehåll om byggnadsskyldighet kopplat till återgång av 
marken i de fall byggnadsskyldigheten inte uppfylldes. Efter upprättande av 
avtal ändrades och utökades områdets användningsområde. Utökandet kom-
binerad med en omfattande beslutsprocess inom räddningstjänstens alla med-
lemskommuner har gjort att byggstarten har dragit ut på tiden och den avtalade 
byggnadsskyldigheten har inte kunnat uppfyllas inom avtalade tidsramen. 
Numera har planerna framskridit varpå parterna nu har upprättat nytt marköver-
låtelseavtal.  
 
Detta marköverlåtelseavtal ersätter tidigare upprättade marköverlåtelseavtal. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 27. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna marköverlåtelseavtal gällande fastighet Eriksberg 2:17 enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten f v b till berörd 
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KS § 40 
 
Markanvisningsavtal  avseende del av fastigheten Eriksberg 2:1, Hallsta-
hammar – för godkännande    Dnr 85/23 
 
Henkan Holding AB önskar att förvärva ca 8200 kvm mark i Eriksbergs indu-
striområde. Det planeras för byggnation av lokaler, tilltänkt bland annat olika 
företag som vill sälja sina produkter. Gällande detaljplan medger handelsända-
mål och industriändamål. Aktören har byggt och driver en liknande verksamhet 
i Enköping. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 14 februari 2023 bland annat 
att den planerade verksamheten är genomförbar och i linje med gällande detalj-
plan och kommunens önskade utveckling av området. Aktören behöver viss tid 
för undersökningar och förprojektering, varpå parterna har upprättat förslag till 
markanvisningsavtal med en giltighetstid om 5 månader. Innan utgången av 
markanvisningsavtalets giltighetstid ska parterna ha upprättat ett marköver-
låtelseavtal. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 28. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal avseende del av Eriksberg 2:1 enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten f v b till berörd 
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KS § 41 
 
Detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 – för granskning    Dnr 329/20 
 
Hallstahammars kommun fick den 12 maj 2020 in en ansökan om planbesked 
för fastigheten Sörsta 6:1. Kommunstyrelsen beslutade den 31 augusti 2020 om 
positivt planbesked att ta fram ny detaljplan för Sörstafors bruk och planavtal 
tecknades mellan Hallstahammars kommun och sökande den 26 oktober 2020. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbe-
byggelse i Sörstafors. Syftet är även att skapa möjligheter för en utveckling av 
verksamheter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både 
tillkommande och ny bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hän-
syn till Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa beva-
rande av naturmiljön längs med Kolbäcksån.  
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget innebär att:  

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse. 
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252. 
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252. 
• Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån 

och Svenbybäcken som idag tillåts bebyggas för industriändamål. 
• Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för till-

byggnad av extrabyggnader inom bruksområdet 
• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i 

Sörstafors bruks närområde. 
• Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med hän-

syn och varsamhet. 
• Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252. 
• Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området. 
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan bygg-

nation. 
• Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörsta-

fors från 1958 upphör att gälla. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 31 januari och 7 mars 2022. 
Under samrådet inkom 24 skriftliga synpunkter som finns redovisade i sam-
rådsredogörelsen. En sammanfattande beskrivningen av de ändringar som skett 
sedan samrådet finns även där.  
 
Samhällsbyggnadsenheten anser att planförslaget med hänsyn till tillgängligt 
underlag medför en lämplig markanvändning och kan skickas ut på samråd.  
 
Planen handläggs med utökat förfarande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 29. 
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Forts KS § 41 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att detaljplan för Sörstafors bruk, Dp. 233 sänds ut på granskning, samt 
 
att samrådsredogörelsen för detaljplan för Sörstafors bruk, Dp. 233 godkänns. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 42 
 
Granskning av mark- och exploateringsverksamheten – för yttrande 
Dnr 419/22 
 
KPMG har av Hallstahammars kommuns revisorer fått i uppdrag att översikt-
ligt granska kommunens mark- och exploateringsverksamhet.  
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Hallstahammars kommun 
säkerställt att mark- och exploateringsverksamheten bedrivs på ett ändamålsen-
ligt sätt. Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
Hallstahammars kommun till viss del säkerställt att mark- och exploaterings-
verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Utifrån revisorernas bedömning och slutsats har ett antal rekommendationer 
lämnats till kommunstyrelsen vilka kommenteras i samhällsbyggnadsenheten 
skrivelse den 21 februari 2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revisionens rekommendationer kommer att beaktas i kommunens mark- och 
exploateringsverksamhet, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunens revisor 
 Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 43 
 
Översiktsplan för Sala kommun – för granskning     Dnr 49/23 
 
Sala kommun har sänt ut förslag till översiktsplan Sala kommun 2050 med till-
hörande miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse för granskning.  
 
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenan-
vändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret för översiktsplanen är satt 
till 2050 och planens struktur skapar förutsättningar för utveckling, främst i 
Sala stad och utpekade serviceorter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits 
fram genom en multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har 
varit integrerade vid framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen 
i kommunen.  
 
I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör 
användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Planen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att tillgodo-
ses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med nationella 
och regionala mål. Översiktsplanen ska visa kommunens viljeinriktning, både 
på kort sikt och på lång sikt, med utblick mot år 2050. När den nya översikts-
planen har vunnit laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. Fördjupningen 
av översiktsplanen för Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som ut-
görs av storgruveområdet. Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i 
samband med antagande av ny översiktsplan. Kommunens politiker och tjäns-
tepersoner har varit delaktiga i flera workshops om översiktsplanen. Kommu-
nen har även haft ett antal medborgardialoger, bland annat under samråds-
perioden år 2021-2022.  
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 13 februari 2023 bland annat 
att förvaltningen är positiv till utvecklingen som beskrivs i Salas ÖP och har 
inget att erinra mot förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 31. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot förslaget till översiktsplan för 
Sala kommun.  
 
 
_________ 
Exp till Sala kommun 
 Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 44 
 
Uppföljning av skolgranskningar 2017 – 2019     Dnr 352/22 
 
KPMG har av Hallstahammars kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 
tre granskningar rörande barn i utsatta situationer. Granskningarna genomför-
des under åren 2017–2019. Revisionen bedömer att brister i arbetet med utsatta 
barn kan få långtgående konsekvenser. Revisionen bedömer att socialnämnden 
på övergripande nivå i samverkan med barn- och utbildningsnämnden fastställt 
riktlinjer och struktur för samverkan och förebyggande arbete utifrån den rutin 
som upprättades 2019. De arbetssätt som redogjordes för då är i stort sett 
aktuella idag. Revisionen anser dock att nämnderna inte följer upp denna sam-
verkan. Vidare visar granskningen att socialnämnden inte genomfört en till-
räcklig uppföljning, utvärdering och rapportering av barn- och ungdoms-
coachernas verksamhet och generella insatser. 
 
Granskningen visar även att barn- och utbildningsnämnden vidtagit åtgärder för 
att säkerställa att rektors kännedom om upplevd kränkande behandling anmäls 
till huvudmannen och att huvudmannen skyndsamt utreder händelsen. KPMG 
bedömer vidare att nämnden på en aggregerad nivå följer upp kränkningsan-
mälningar och på övergripande nivå fastställt riktlinjer och struktur för samver-
kan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden utifrån den rutin 
som upprättades 2019. Nämnderna följer dock inte upp samverkan vilket påta-
las som en brist. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har 
den 17 januari 2023 § 1 respektive den 10 januari 2023 § 5 beslutat att som sina 
yttranden över granskningen överlämna respektive förvaltningars skrivelser till 
revisionen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 32. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera granskningen som en anmälan, samt 
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Kommunstyrelsen 2023-03-13 
 

() 
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KS § 45 
 
Starttillstånd för inventarier till förskolan Äppellunden (ben 2)    37/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 12 att bevilja starttillstånd för 
upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till förskola samt renovering av 
kök och matsal, då behovet av förskoleplatser ökat inom kommunen. Den nya 
förskolan kommer att rymma åtta avdelningar med plats för 140 barn. Barn-och 
utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2022 § 14 och under 15 våren att 
tekniska nämnden skulle ta fram en kostnadsberäkning, samt att barn- och ut-
bildningsförvaltningen skulle beräkna och lägga till kostnad för övrig drift och 
inventarier för förskolan på Ädelstenen, samt för anpassning av kök/matsal. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 januari 2023 § 5 beslutat att hem-
ställa hos kommunstyrelsen om dels starttillstånd för att ianspråkta 400 000 
kronor från investeringsbudgeten för 2023-2025 för projektet ”Ädelstenen för-
skola inventarier”, dels att budgetkompensation ska utgå med 31 427 kronor 
per år för investeringens nettokostnadsökning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 januari 2023 bland 
annat att i investeringsbudgeten för år 2022 avsattes 1,5 mkr för inköp av in-
ventarier, främst till avdelningarna som ligger i ”ben 1” samt för kök och mat-
sal. Under året utrustades avdelningarna med möbler, klädskåp, torkskåp, 
hyllor, lampor, IT och teknik med mera. Kök och matsal har utrustats med 
möbler, kantiner och husgeråd med mera. 2023 kommer ”ben 2” att tas i an-
språk för att ta emot flera barn. Dessa avdelningar behöver då kompletteras 
med inredning och teknik, Investeringsbehovet fanns med i nämndens doku-
ment för mål och budget för planeringsåren 2023–2025 och investeringsbe-
loppet om 0,4 mkr finns avsatt i investeringsbudgeten. Barn- och utbildnings-
förvaltningen behöver påbörja inköpen av de inventarier som behövs för att 
öppna ”ben två” under våren 2023. Inköpen är nödvändiga för att starta och be-
driva verksamhet enligt beslut som tidigare tagits om en ny förskola. Förvalt-
ningen kompenseras i ram för kostnader på driften då investeringen är slutredo-
visad. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 33. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden starttillstånd att ianspråkta 400 000 
kronor från investeringsbudgeten för 2023-2025 för projektet ”Ädelstenen för-
skola inventarier”  
 
att budgetkompensation ska utgå med 31 427 kronor per år för investeringens 
nettokostnadsökning, samt 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 45 
 
att en slutredovisning av projektet ska ske inom två månader efter projektets 
slutdatum enligt investeringsmallen. 
 
 
 
_________ 
Exp till Barn- och utbildningsnämnden 
  Controller 
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() 
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KS § 46 
 
Redovisning av betygsutfall hösten 2022 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr 47/23 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2005 att betygsutfallen ska redovisas för kommun-
styrelsen 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 2018 var 68 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 69 
% och Tunboskolan 65 %).  
  
Höstterminen 2019 var 63,6 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 
52,9 % och Tunboskolan72,4 %).  
 
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 %, (Park-
skolan 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 
%). 
 
Höstterminen 2022 var 59,5 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 
54,2 % och Tunboskolan 73,24 %). I årskurs 8 var 51 % godkända i alla ämnen 
(Parkskolan 51 % och Tunboskolan 50 %). I årskurs 9 var 86 % godkända i 
engelska (Parkskolan 87 % och Tunboskolan 83 %), matematik 83 %, (Parks-
kolan 84 % och Tunboskolan 81 %), svenska 87 % (Parkskolan 85 % och Tun-
boskolan 93 %), svenska som andra språk 86 (Parkskolan 86 %). 
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Forts KS § 46 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 34. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
_________ 
Exp till Barn- och utbildningsnämnden 
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KS § 47 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen fr o m den 1 april 2023    
Dnr 360/22 
 
Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag på ny taxa för prövning och till-
syn enligt alkohollagen som ska gälla för år 2023 där prisbasbeloppet (PBB) är 
52 500 kronor.  
 
Nu gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige den 22 februari 2016 § 6. 
Det beslutet upphävdes i tillämpliga delar den 17 juni 2019 § 77 då kommun-
fullmäktige samtidigt beslutade om taxa för prövning och tillsyn enligt nya 
tobakslagen från och med 1 juli 2019. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 27 oktober 2022 § 99 att föreslå kom-
munfullmäktige att fastställa taxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2022 § 154 att återremittera 
ärendet till bygg- och miljönämnden för att dels se över kostnaderna, dels att 
jämförelse av taxan görs med närliggande kommuner. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen redogör i skrivelse den 18 januari 2023 för jäm-
förelse med andra kommuner. Taxan har även kompletterat med en passus 
gällande indexuppräkning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 35. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  
 
Sari Janssen (SD) och Claes Gustavsson (-) yrkar bifall till Hans Strandlunds 
(M) avslagyrkande. 
 
Sigurd Synnergård (L) yrkar bifall till arbetsutskottes förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2016 § 6 fastställa taxa för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen fr o m den 1 april 2023 enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) Stieg Andersson (M), Sari 
Janssen (SD) och Claes Gustavsson (-).  
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KS § 48 
 
Taxa för vården och omsorgen avseende social- och arbetsmarknads-
nämndens verksamheter fr o m den 1 april 2023    Dnr 88/23 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har upprättat förslag på ny taxa för vården 
och omsorgen i Hallstahammars kommun.  
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2023 
att nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 november 2021. Social- och arbets-
markandsförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och om-
sorgen. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor i vården och omsorgen. 
Vissa avgiftsnivåer som till exempel maxtaxan styrs av socialtjänstlagen 
(2001:453). I dessa fall har kommunen inget rådrum gällande avgiftsnivåer 
eller taxor. Utöver till exempel maxtaxan finns en rad avgifter som behöver år-
lig justering och uppräkning.  
 
De avgiftsförändringar som föreslås i förslaget till den nya taxan är i huvudsak 
ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräkning för år 2023 av gällande av-
giftsnivåer med i genomsnitt 3,0 % för avgifter som ingår i maxtaxan. Denna 
relativt höga ökningen av avgifterna härrör till den prisutveckling som skett i 
Sverige och världen under senaste åren.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 36. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2021 § 161 fastställa taxa 
för vården och omsorgen avseende social- och arbetsmarknadsnämndens verk-
samheter fr o m 1 april 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 49 
 
Taxa för vården och omsorgen avseende äldrenämndens verksamheter  
fr o m den 1 april 2023    Dnr 63/23 
 
Äldrenämnden har upprättat förslag på ny taxa för vården och omsorgen i 
Hallstahammars kommun som ska gälla för år 2023.  
 
Äldreförvaltningen anför i skrivelse den 1 februari 2023 att nu gällande avgifter 
inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fastställdes av kommun-
fullmäktige den 29 november 2021. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor 
i vården och omsorgen. Vissa avgiftsnivåer som till exempel maxtaxan styrs av 
socialtjänstlagen (2001:453). I dessa fall har kommunen inget rådrum gällande 
avgiftsnivåer eller taxor. Utöver till exempel maxtaxan finns en rad avgifter 
som behöver årlig justering och uppräkning.  
 
De avgiftsförändringar som föreslås i förslaget till den nya taxan är i huvudsak 
ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräkning för år 2023 av gällande av-
giftsnivåer med i genomsnitt 3,0 % för avgifter som ingår i maxtaxan. Denna 
relativt höga ökning av avgifterna härrör till den prisutveckling som skett i 
Sverige och världen under senaste åren. Priset för till exempel livsmedel har 
sammantaget ökat betydligt mer än tidigare prisuppräkningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 37. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2021 § 161 fastställa taxa 
för vården och omsorgen avseende äldrenämndens verksamheter fr o m 1 april 
2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 50 
 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Västmanland – för god-
kännande     Dnr 89/23 
 
Under 2022 undersökte länspresidiet intresset och möjligheterna att bilda ett 
samordningsförbund för hela regionen. Det visade sig att det finns en samlad 
positiv inställning från samtliga parter att bilda ett gemensamt förbund vilket 
har lett till att samtliga parter har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 § 57 att delta i länsprocessen.   
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har nu översänt förslag till förbunds-
ordning för Samordningsförbundet Västmanland. Av underlaget framgår att det 
i Västmanland har samverkande parterna under en längre tid utrett och diskute-
rat bildande av ett samordningsförbund för Västmanlands län.  
 
För att bilda ett samordningsförbund ska de samverkande parterna fatta beslut 
om att godkänna en förbundsordning. När alla parter har godkänt förbundsord-
ningen eller vid tidpunkt som framgår av förbundsordningen är samordnings-
förbundet bildat. Vid bildandet av ett gemensamt samordningsförbund är den 
mest lämpliga organisatoriska lösningen att ett av samordningsförbunden bibe-
hålls, Norra Västmanland, och detta förbund utvidgas med de två övriga för-
bunden. För att få en möjlighet till en kvalitativt bra övergång föreslås att det 
bildas en interimistisk styrelse inför start av det gemensamma samordningsför-
bundet i Västmanland. Den interimistiska styrelsen bildas från 1 maj 2023. 
Under perioden 1 maj till 31 december 2023 kommer den interimistiska styrel-
sen att verka inom det nya samordningsförbundet och ha ansvar för att förbe-
reda organisatoriska förändringarna och start av det gemensamma samord-
ningsförbundet den 1 januari 2024.    
 
Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förbundsordningen för ett gemen-
samt samordningsförbund innebär samtidigt att nuvarande tillgångar och skul-
der i Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Västra Mälar-
dalen överförs till det nya samordningsförbundet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har meddelat att man inte har något att erinra 
mot förslaget. 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att man ställer sig bakom för-
slaget till förbundsordningen för ett Samordningsförbund i Västmanland då 
förbundet gjort flertalet ändringar i dokumentet utifrån Hallstahammar kom-
muns synpunkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 38. 
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Forts KS § 50 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för sin del godkänna förslag till Förbundsordning för Samordningsförbundet 
Västmanland, samt 
 
att tidpunkten för fastställande av det gemensamma samordningsförbundet fast-
ställs till 1 maj 2023. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 51 
 
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroende-
valda i Hallstahammars kommun fr o m 1 april 2023    Dnr 380/22 
 
Som anställd eller förtroendevald i Hallstahammars kommun eller i de kommu-
nala bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intressen. Demo-
krati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig 
verksamhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i kommunen 
inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. 
Inom det offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta 
har stor betydelse för enskilda människors eller företag. En grundförutsättning 
är att vi aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrel-
sens, nämnders eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En 
anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig på-
verkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2017 § 67 om riktlinjer mot korrup-
tion, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Hallstahammars kom-
mun. Nu har nytt förslag till riktlinjer upprättats. Syftet med riktlinjerna är att 
dels visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från 
personer eller företag som man har att göra med i tjänster, dels hur man kan 
resonera och agera när man stöter på frågor om mutor eller jäv och man miss-
tänker eller vet att någon bryter mot riktlinjerna vart man i så fall ska vända sig. 
Ett annat syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2023 § 16 att återremittera ärendet 
för ytterligare beredning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har därefter omarbetat riktlinjerna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 39. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att riklinjen ska fastställa och att AB Hallstahem 
ska rekommenderas att anta riklinjerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 maj 2017 § 67 fastställa riktlinjer mot 
jäv korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Hallstaham-
mars kommun fr o m 1 april 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att rekommendera AB Hallstahem att anta riktlinjerna. 
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KS § 52 
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnds årsredovisning för 2022 – 
ansvarsfrihet för Hallstahammars kommuns tillsatta ledamöter    
Dnr 289/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämn-
den 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 23 januari 2023 inkommit 
med årsredovisning för 2022.  
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige be-
sluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 41. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att under förutsättning av revisorernas godkännande bevilja ledamöterna 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. 
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KS § 53 
 
Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk olycka i Väst-
manlands län    Dnr 425/22 
 
Länsstyrelsen har översänt Program för räddningstjänst och sanering vid kärn-
teknisk olycka i Västmanlands län till bland annat Hallstahammars kommun för 
yttrande. Programmet är en revidering av ett tidigare program från 2018. Läns-
styrelsen önskar synpunkter på innehållet i programmet, t ex om något saknas, 
är otydligt, är överflödigt eller om det finns felaktigheter i sak. Yttrande ska 
vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2023. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 26 januari 2023 bland annat 
att samhällsförändringar över tid gör att också förutsättningarna för krishan-
teringsarbetet kan förändras. Kommunstyrelseförvaltningen ser därför positivt 
på revidering av Program för räddningstjänst och sanering vid kärnteknisk 
olycka i Västmanlands län. Under personella och materiella resurser i länet 
nämns under Kommunal krisorganisation endast kommunerna Sala och Väs-
terås. Om Sala och Västerås har ett uttalat ansvar att stödja länsstyrelsen med 
strålningsmätning och skyddsåtgärder kan det framgå, men övriga kommuner 
har en krisorganisation som kan aktiveras vid behov vilket bör framgå i tabellen 
på sidorna 31–32. Man beskriver i programmet olika saneringsåtgärder som kan 
bli aktuella att genomföra i tätorter, på byggnader, gator och grönområden. 
Hallstahammars kommun har en organisation där vissa av dessa åtgärder skulle 
kunna utföras med egna resurser t ex sopning med upptagning (kallas damm-
sugning i programmet), löva av och samla upp löv, klippa och samla upp gräs 
etcetera. Kommunen har även vissa maskinella resurser som skulle kunna vara 
behjälpliga om marken behöver saneras och det översta ytskiktet avlägsnas. 
Tabellen på sidan 31 gällande saneringspersonal anger endast avropade före-
tag/civilsamhälle som aktörer. Tabellen bör kompletteras med kommunernas 
egen och/eller upphandlade driftorganisation då det absolut finns saneringsåt-
gärder där driftorganisationen kan vara behjälplig. I en händelse av kärnteknisk 
olycka av allvarlig karaktär kan antas att man kommer att behöva hjälpas åt på 
bred front under ledning av Länsstyrelsen i Västmanland.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 42. 
 
Peter Ristikartano (MP) yrkar som ett tillägg till arbetsutskotts förslag att 
Hallstahammars kommun vill att frågan om vem som betalar ersättning för 
kostnaderna vid en olycka ska vara utrett innan eventuell olycka.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag, dels Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande. 
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Forgs KS § 53 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Program för räddningstjänst och sanering vid kärn-
teknisk olycka i Västmanlands län överlämna skrivelse daterad 2023-01-26, 
samt 
 
att uttala att frågan om vem som betalar ersättning för kostnaderna vid en 
olycka ska vara utrett innan eventuell olycka. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Länstyrelsens i Västmlands län 
 Administration och utveckling 
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KS § 54 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 20 mars 2023  
Dnr 15/23 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kommunstyrelsens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe. Kommunstyrelsens nu gällande underskrifts-
bemyndigande fastställdes av kommunstyrelsen den 16 januari 2023 § 8. 
 
Med anledning av bland annat och avslutade anställningar och nyanställningar 
behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2023 § 43. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 januari 2023 § 6 och med verkan  
fr o m den 20 mars 2023 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 
fattade beslut. 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
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KS § 55 
 
Årsrapport för kommunstyrelsen 2022     Dnr 87/23 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat årsrapport för kommunstyrelsens 
verksamhet under 2022 inklusive årsbokslut och nyckeltalstabell 2022.  
 
År 2022 redovisar kommunstyrelsen ett positivt resultat, +5,4 miljoner kronor. 
Det är fortsatt en obalans i budget när det gäller IT-verksamheten, -3,3 miljoner 
kronor, och kollektivtrafiken, -6,1 miljoner kronor. Kollektivtrafiken har under 
året haft höga indexeringskostnader till följd av ökade bränslepriser. Dessa 
obalanser uppvägs i år av överskott inom både stadsnät, +10,6 miljoner kronor, 
samt förvaltning och politik, +4,2 miljoner kronor. Överskottet inom förvalt-
ning och politik är på personalkostnader till följd av vakanser samt reavinster 
till följd av försäljning av exploateringstomter på området Hackspetten. Om 
stora delar av 2021 präglades av pandemin, har 2022 präglats stort av om-
världsläget och Rysslands invasion av Ukraina. Under mars-april arbetade vi i 
en krislednings- och stabsorganisation för att hantera olika utmaningar såsom 
flyktingströmmar, översyn av skyddsrum i det kommunala fastighetsbeståndet 
och arbetet med kontinuitetsplaner. Den 1 juli trädde ny lagstiftning i kraft som 
innebar att kommunerna tog över ansvaret för boendet i mottagandet från 
Migrationsverket. Omvärldsläget och kriget i Ukraina har även fått följdverk-
ningar på de flesta sektorer i samhället, inte minst ekonomin och inflationen 
som nu ligger på de högsta nivåerna sedan flera decennier. Detta påverkar 
självfallet även kommunstyrelsens verksamheter och då främst genom kollek-
tivtrafikverksamheten i form av ökade indexeringskostnader, samt exploatering 
och bostadsbyggande.  
 
Hallstahammars kommun fortsätter ha en tillväxt av invånare, men inte i 
samma takt som under 2021 och tidigare år. Den senaste befolkningsstatistiken 
från SCB är per sista november och uppgick då till 16 712 invånare, vilket är 
ökning med 104 personer sedan december 2021. Mot slutet av 2022 har vi 
gradvis minskat i befolkning. Inom verksamheterna har arbetet med en ny över-
siktsplan startats upp och under våren och hösten har tre workshops genomförts 
med temablandning, täthet och kommunikationer. En ny översiktsplan för 
Hallstahammars kommun förväntas vara redo för antagande innan 2025. Arbe-
tet med centrumutvecklingen har fortsatt där VA-arbeten genomfördes under 
hösten och ombyggnation av etapp1 kommer att starta våren 2023. Inom områ-
det styrning och ledning har en styrmodell beslutats av kommunfullmäktige och 
en omvärldsanalys har arbetats fram som underlag till kommande målarbete. 
Arbetet inom hållbarhet och miljö har fortsatt framåt utifrån strategin för håll-
bar utveckling. 
 
Inom besöksnäringen har arbetet med den nya Attraktionsstrategin pågått och 
fokus har varit på stråk och leder under året. När det gäller måluppfyllelsen når 
vi ännu inte full måluppfyllelse på något av målen. Samtliga mål bedöms som  
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Forts KS § 55 
 
gula och därmed delvis uppfyllda. Det finns flera indikatorer som är gröna eller 
som utvecklas i rätt riktning, men det finns sammantaget även stora utmaningar 
i att nå måluppfyllelse inom målperioden. Utmaningarna ligger främst inom 
miljö och samhällsplanering. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2023 § 45. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsens årsrapport 2022. 
 
 
_______ 
Exp till: Controller 
 Kommunchef 
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KS § 56 
 
Årsredovisning 2022 för Hallstahammars kommun och kommunkoncer-
nen samt nämndernas redogörelse över verksamheterna 2022     
Dnr 103/23, 84/23 
 
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning 
för 2022 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommun-
fullmäktige tar ställning till 2022 års verksamhet måste revision ske. Årsredo-
visningen för år 2022 har ställts upp i enlighet med kapitel 11 i Lag (2018:597) 
om Kommunal Bokföring och Redovisning och rekommendation R15 Förvalt-
ningsberättelse utgiven av Rådet för kommunalredovisning (RKR). I årsredo-
visningen finns också med en pensionsredovisning. Enligt kommunallagen har 
kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revisionen 
kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan kommunstyrelsen tagit ställ-
ning till det av kommunstyrelseförvaltningens utarbetade förslaget. 
 
Förvaltningsberättelsen utgår från ett koncernperspektiv och verksamhetspers-
pektiv och tar inte hänsyn till kommunens organisationsform utan vilken typ av 
verksamhet som beskrivs. Tydligaste exemplet är vuxenutbildningen som 
kommunorganisatoriskt är placerat under socialnämnden men i förvaltningsbe-
rättelsen ligger under blocket gymnasie- och vuxenutbildning. I driftredovis-
ningen finns en redovisning utifrån kommunens organisationsform. Anled-
ningen till detta är för att underlätta jämförelser mellan kommunerna. Per första 
november 2022 så fanns det 16 702 personer i kommunen, +142 personer på ett 
år. Detta är i nivå med nu gällande befolkningsantagande om en ökning med 
150 personer per år som styr skatte- och statsbidragsprognosen. Befolknings-
läget per 31 december var 16 711 personer vilket är en ökning med 103 perso-
ner från första januari. Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat om 2,9 
miljoner kronor mot +163,7 miljoner kronor för 2021. Framförallt så är det 
kommunen som uppvisar ett sämre resultat 2022 jämfört 2021, -8,2 miljoner 
kronor mot 151,9 miljoner kronor för 2021. Resultatet beror framförallt på be-
tydligt sämre finansnetto än 2021, -67 miljoner kronor. Balanskravsresultatet 
landade på +68,6 miljoner kronor och är bättre än 2021 då balanskravet var 
+56,6 miljoner kronor. Så en stor del av resultatet består av finansiella poster 
som inte får räknas med i balanskravsresultatet.  
 
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till drygt 310,8 
miljoner kronor (varav 20,1 miljoner kronor återfinns i balansräkningen) vid 
utgången av år 2022. Utöver detta finns tjänstepensioner som årligen överförs 
till medarbetarna årsvis, så ingen ny skuld byggs i kommunen. När det gäller 
förmånspensioner finns försäkring som årligen stäms av och resultatförs. Bok-
fört värde på placerade pensionsmedel uppgår till ca 562 miljoner kronor vid 
utgången av år 2022. Det innebär att hela åtagandet är ”säkrat” och att det dess-
utom finns en 61 procentig ”överkonsolidering”. Årets nettoinvesteringar upp-
går till 141,4 miljoner kronor exklusive exploateringar och 147,1 miljoner  
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Forts KS § 56 
 
med exploateringen. Under 2022 har kommunen lånat upp totalt 26,8 miljoner 
kronor för att finansiera dessa investeringar. Låneskulden vid utgången av 2022 
uppgår till 606,6 miljoner kronor. Av våra samlade tillgångar har 55,0% finan-
sierats med egna medel och resterande med korta och långa lån. För ej slutförda 
investeringsprojekt föreslås att investeringsobjekt tilläggsbudgeteras. 
 
År 2022 har varit ett rörigt år på den ekonomiska marknaden med fall på bör-
sen, en rusande inflation med stora räntehöjningar som följd, det kommer att ge 
stora ekonomiska utmaningar de närmsta åren. För 2022 års respektive nämnd-
resultat föreslås ingen resultatöverföring. Anledningen är att överskotten be-
hövs för att finansiera framtida investeringar. Affärsverksamheten inom tek-
niska nämnden överförs fullt ut till den s k särskilda resultatfonden som vid ut-
gången av år 2022 uppvisar positivt saldon. Driftredovisningen uppvisar ett 
budgetöverskott om +11,2 miljoner kronor inklusive finansförvaltningen, 
exklusive finansförvaltningen så uppvisas ett positivt resultat på 6,8 miljoner 
kronor för den egentliga verksamheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2023 § 46. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att fastställa årsredovisningen 2022, samt 
 
att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 145 733 000 kronor, 
enligt bilaga. 
 
Vidare förslås kommunfullmäktige besluta 
 
att notera nämndernas redogörelser över verksamheten 2022 som en anmälan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa bokslutet jämte den sammanfattande årsredovisningen för år 2022 
och överlämna den för revision. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Ekonomichef 
 
Sammanträdet ajourneras kl 15.00 – 16.10 för utbildning i kommunal ekonomi. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 57 
 
Optionsavtal avseende del av fastigheten Eriksberg 2:1 - för godkännande     
Dnr 104/23 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 2 mars 2023 bland annat att 
Räddningstjänsten Mälardalen behöver ytterligare mark för att säkerställa 
funktionerna på området för brandstation och övningsfält i Eriksbergs industri-
område. För att säkerställa en optimal planering och drift av övningsfält och 
brandstation har parterna upprättat förslag till optionsavtal som möjliggör för 
räddningstjänsten att inom optionstiden reservera ytterligare mark som möjlig-
gör en expansion. Optionsområdet omfattar ca 21 000 kvm. Optionstiden gäller 
perioden 2023-03-13 till 2023-12-30. Under optionstiden har räddningstjänsten 
ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse av hela eller del av 
optionsområdet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2023 § 48. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna optionsavtal för del av fastigheten Eriksberg 2:1.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 Räddningstjänsten Mälardalen 
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KS § 58 
 
Självtest/snabbtest samt förslag på hur vaccinationskrav kan ställas vid 
nyanställning i kontaktnära yrken – upphävande av beslut   Dnr 30/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2022 § 34, efter att HR-enheten ut-
rett frågan om vaccinationskrav vid nyanställningar i kommunen, att vaccina-
tionskrav mot Covid-19 ska ställas vid nyrekrytering inom socialnämndens 
verksamheter gällande äldreomsorg och LSS samt tillämpliga delar inom barn- 
och utbildningsnämnden som till exempel särskola varvid särskild prövning 
görs för de som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl eller andra skäl som 
definieras i grundlag, detta gäller såväl timavlönade vikarier, nyanställning, 
tidsbegränsade anställningar som tillsvidareanställda, samt att självtest/snabb-
test mot Covid-19 kan genomföras utifrån vad som anförs av Folkhälsomyndig-
heten och hanteras av respektive nämnd. 
 
HR-enheten anför i skrivelse den 1 mars 2023 bland annat att det på Folk-
hälsomyndigheten webbplats framgår att smittspridningen av covid-19 varit på 
en låg nivå under vecka 6 och 7 och från den 15 februari har rekommenda-
tionen om testning av vårdpersonal för covid-19 vid symtom tagits bort. Folk-
hälsomyndigheten rapporterar vidare att antalet inneliggande patienter med 
covid-19 i slutenvården och antalet avlidna visar en nedåtgående trend. Antalet 
nya intensivvårdade patienter har varierat de senaste veckorna, men på en låg 
nivå. Även andra övervakningskällor tyder på att smittspridningen är på en låg 
nivå. En bred testning för covid-19 för vård- och omsorgspersonal har sedan 
februari 2022 rekommenderats på till exempel sjukhus och särskilda boenden 
för äldre. Testningen av personal bedöms i nuläget ha begränsad effekt för att 
minska smittspridningen i dessa miljöer, samtidigt är testningen resurskrä-
vande. Rekommendationen om testning av personal för covid-19 vid symtom 
tas därför bort. Beslutet trädde i kraft den 15 februari 2023. Folkhälsomyndig-
heten skriver på sin webbplats att ett gott skydd mot allvarlig sjukdom har 
byggts upp i befolkningen genom återkommande exponering för smitta samt 
vaccinationer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2023 § 48. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 7 februari 2022 § 34 om att vaccinationskrav mot 
Covid-19 ska ställas vid nyrekrytering som tidigare omfattades inom social-
nämndens verksamheter gällande äldreomsorg och LSS samt tillämpliga delar 
inom barn- och utbildningsnämnden. 
_______ 
Exp till: HR-enheten 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Social- och arbetsmarknadsnämnden 
 Äldrenämnden 
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KS § 59 
 
Förslag till ny förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund – för 
yttrande    Dnr 27/23 
 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt förslag till ny förbundsordning på 
remiss till medlemskommunerna. Synpunkter ska ha inkommit till VafabMiljö 
kommunalförbund senast den 30 mars 2023. 
 
Av remissen framgår att förbundsordningen har uppdateras med anledning av 
förändringar i 15 kap Miljöbalken (MB) samt med anledning av att den i vissa 
delar kommit att bli inaktuell. Förändringen avser huvudsakligen en uppdate-
ring av ändmålsparagrafen (§ 3) så att den bättre överensstämmer med det an-
svar som VafabMiljö i praktiken utövar. I samband med ovanstående uppdate-
ring har även andra förtydliganden gjort i främst paragraferna § 12, 13, 16. 
Dessa förtydliganden har gjorts av Västerås stad tillsammans med VafabMiljö. 
 
Vidare framgår att 15 kap Miljöbalken (MB) har förändrats genom en lagänd-
ring som trädde i kraft den 1 augusti 2020. Förändringen innebär att begreppen 
hushållsavfall och verksamhetsavfall tappat sin juridiska betydelse. Samtidigt 
har begreppen kommunalt avfall och kommunalt avfallsansvar fått avgörande 
betydelse.  Förbundets ansvarsområde är formulerat utifrån innehållet i 15 kap 
MB, som det såg ut 2013. Vid den tidpunkten omfattade 15 kap MB endast 
hushållsavfall och hushållsliknande avfall. Även om innebörden av kommunalt 
avfall och kommunalt avfallsansvar inte framgår på ett tydligt sätt av den nya 
lagen, står det klart att innehållet i 15 kapitlet MB utvidgats väsentligt. För-
bundsordningen kan, med sin nuvarande lydelse, tolkas som att ett större ansvar 
överförts till förbundet än vad som utövas i praktiken.  
 
Medlemskommunerna har inte uttryckt någon önskan om att föra över mer 
ansvar till förbundet. För att förbundsordningen ska motsvara kommunernas 
avsikter, behöver bestämmelsen om ändamålet uppdateras. En mer utförlig 
beskrivning av förändringarna i regleringen av VafabMiljös ansvarsområde 
anges i motiveringen till föreslagen lydelse av 3 § förbundsordningen. I sam-
band med denna uppdatering, föreslås även en del andra ändringar. Syftet med 
dessa ändringar är att förbundsordningen bättre ska avspegla ansvarsfördel-
ningen, såsom den praktiseras i realiteten, och skapa bättre förutsättningar för 
effektiva arbetssätt. Ett tillägg föreslås även gällande extraordinära händelser.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att avge 
yttrande över förslag till ny förbundsordning.  
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Forts KS § 59 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande över förslag till ny förbundsord-
ning för VafabMiljö kommunalförbund. 
 
 
På begäran av Hans Strandlund (M) beslutar kommunstyrelsen att Strandlunds 
synpunkter får antecknas till protokollet enligt följande: Önskemål att Hallsta-
hammars kommun lägger ett förslag på tillägg under §16 Budget och ekono-
misk styrning - att förbundet ska kontinuerligt arbeta med effektiviseringar och 
ge återrapportering för detta arbete till medlemmarna, alt implementera denna 
rapportering i årsredovisningen om förbundet önskar det. 
 
På begäran av Peter Ristikartano (MP) beslutar kommunstyrelsen att Ristikar-
tanos synpunkter får antecknas till protokollet enligt följande: Att i förbunds-
ordningen tydliggörs att avfallsminimering är en del av VafabMiljös ändamål. 
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KS § 60 
 
Kallelse till årsstämma med Mälarenergi Elnät AB - instruktion till 
ombudet    Dnr 111/23 
 
Mälarenergi Elnät AB har den 10 mars 2023 tillsammans med årsredovisning 
2022 inkommit med kallelse till årsstämma den 24 mars 2023 klockan 10.00, 
Åsby Hotell & konferens, Hallstahammar.  
 
Kommunfullmäktige har till röstombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 
2023 fram till ordinarie årsstämma 2024 utsett Rolf Hahre (S) med Rolf Kors-
bäck (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige för samma period utsett Reinder 
Nispeling (L) som ledamot med Camilla Härdevik (V) som ersättare och Per 
Hedfors (M) som revisor. 
 
Revisorerna anför i revisionsberättelse den 6 mars 2023 att man granskat års-
redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för 2022. Revisorerna tillstyrker att vinsten disponeras enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorerna bedömer i granskningsrapport den 27 februari 2023 att 
bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
2022 har varit tillräcklig. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att ordföranen ska få i uppdrag att avge ombuds-
instruktion.  
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jenny Hödefors (S) yrkande  
 
att uppdra till ordföranden av avge ombudsinstruktion till årsstämma med 
Mälarenergi Elnät AB 
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KS § 61 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-13 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-13 
 
- arbetsutskottets protokoll 2023-02-27 och 2023-03-06 
 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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