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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2020-12-07 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 16.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf 
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Tony Frunk (S)  
 Hans Strandlund (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)  
   
   
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Marijo Edlund (S), Lennart Ahlström (S), Reinder 

Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson M), Kenth Erngren (V), Annica 
Lindholm (V), Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin 
Becker Åström, övriga se § 249 

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

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 10 december 2020 klockan 09.30 
  
Underskrifter  Paragrafer 248 - 271 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

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

 Hans Strandlund (M)    Tony Frunk (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen 248 - 271 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-07 
  
Anslaget uppsättes 2020-12-10 Anslaget nedtages 2021-01-01 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 248  
 
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl    Dnr 54/20 
 
Kommunchefen informerar om hur krisledningsgruppen och förvaltningarna 
agerar med anledning av coronaviruset.  
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KS § 249 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer 
 
§ 251 – Kommunchef Carin Becker-Åström, controller Marianne Ekman  
§ 252, 262 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
§ 253 – Teknisk chef Carina Elliot  
§ 254 - Kommunchef Carin Becker-Åström, tf ekonomichef Nicklas Erngren 
§ 260 – Tf ekonomichef Nicklas Erngren  
§ 257-259 – VD XX, Fibra AB 
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KS § 250 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 54/20 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) redogör från senaste mötet med jämställdhets-
rådet. Av redogörelsen framgår att Hallstahammars kommun varit nomi-
nerad till ett jämställdhetspris i länet. Priset vanns av tjejjouren Ronja. 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00 – 14.00. 
 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS 251 
 
Mål och budget 2021-2023 för kommunstyrelsen     Dnr 221/20 
 
Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål- och 
budgetprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsföränd-
ringar, kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020–2022 som 
beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152. 
 
Årets mål- och budgetprocess har skjutits fram på grund av coronapandemin. 
Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni. 
Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 118 att fastställa direktiv för 
mål och budget 2021–2023 och anmoda kommunens nämnder och kommun-
styrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast i oktober 2020 komma 
till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget för 2021–2023 med sär-
skild inriktning på 2021.  
 
Utifrån beslutade direktiv har kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett 
förslag till mål- och budgetdokument för perioden 2021–2023. 
 
Arbetstutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 218. 
 
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes 
Gustavsson (SD) anmäler att de kommer att inkomma med budgetförslag för 
kommunens budget i dess helhet för sina respektive partier.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa kommunstyrelsen mål och budget 2021–2023 utifrån givna 
budgetdirektiv. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes Gustavsson (SD). 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Tf ekonomichefen 
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KS § 252 
 
Avgiftstaxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och 
fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2021    Dnr 339/20 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 28 ny avgiftstaxa för kul-
turhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Förslag till ny taxa har därför 
tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 90 att 
fullmäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2021. 
 
Kommunstyrelsen har den 16 november 2020 beslutat att återremittera ärendet 
till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning och förtydligande av att 
det dels ska framgå i taxan vilka avgifter som är gemensamman med andra 
kommuner, t ex externa evenemang, dels förtydliganden kring förändade av-
gifter kring lånekorten och borttappade böcker. 
 
Kultur- och fritischefen redogör i skrivelse den 20 november 2020 för fråge-
ställningarna och de justeringar som gjorts i taxan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 25 november 2020 § 118 att fullmäk-
tige ska fastställa avgiftstaxan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 248. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 28 anta ny avgiftstaxa för 
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m 
den 1 januari 2021. 
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KS § 253 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021   Dnr 343/20 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019 § 
130. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsänd-
ringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en 
gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas 
av kommunfullmäktige.  
 
Tekniska nämnden föreslår den 5 november 2020 § 124 att fullmäktige ska anta 
ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021.   
 
Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 
för den allmänna VA-anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett 
skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker 
kostnaderna är fördelningen i nuläget inte rättvis. Den ojämna fördelningen ut-
gör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  
 
Tekniska förvaltningen redogjorde för ärendet i skrivelse den 4 november 2020 
bland annat framfördes att kommunen i dag har en hög exploateringstakt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 229 att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden, med hänvisning till att kommunstyrelsen vill ha 
en redovisning av konsekvenserna om anslutningsavgiften höjs i två steg under 
2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvm för tomtyteavgiften. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 23 november 2020 bland annat att 
i förslaget till VA-taxa fr o m 1 januari 2021 framgår att anläggningskostna-
derna ska vara detsamma som år 2020. Förvaltningen avser att återkomma med 
anläggningskostnaderna senare då vi inte kan uppfylla de politiska målen och 
samtidigt finansiera anslutning av nya fastigheter. Detta medför att avgift per 
fastighet utgår enligt att anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) är 
247 690 kronor inklusive moms. För typhus B (flerbostadshus) föreslås av-
giften fortsatt vara 650 411 kronor inklusive moms. Vidare föreslås med anled-
ning av ökade kostnader inom verksamheten att höja brukningsavgifter med 2,4 
procent, varav höjning för KPI utgör med 0,4 procent. Bokslut för 2019 visade 
ett underskott på - 102 000 kronor och förvaltningen ser därför ett behov av att 
höja brukningsavgifterna. För ett normalhushåll med en årlig förbrukning om 
150 kubikmeter vatten innebär det att brukningsavgiften ökar med sammanlagt 
170 kronor per år, varav den rörliga kostnaden för vattenförbrukning utgör 84 
kronor per år. För 2021 föreslås att brukningsavgifterna höjs med 2,4 procent.  
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Forts KS § 253 
 
Tekniska nämnden föreslår den 25 november 2020 § 132 att fullmäktige ska 
fastställa ny taxa från och med den 1 januari 2021. Vidare beslutade nämnden 
att uttala att redovisningen av konsekvenserna om anslutningsavgiften höjs i två 
steg under 2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvadratmeter för tomtyte-
avgiften ska redovisas för kommunstyrelsen efter årsskifte 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 249. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att upphäva sitt beslut den 25 november 2019 § 130 och från och med den 1 
januari 2021 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars i enlighet med en till 
ärendet tillhörande bilaga. 
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KS § 254 
 
Mål och Budget 2021–2023 för Hallstahammars kommun  Dnr 221/20 
 
I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen om ett budgetdirektiv för 2021–2023. 
Detta direktiv har sedan nämnderna och styrelsen arbetat utifrån och sedan tagit 
fram och beslutat sina egna mål och budgetdokument under hösten. Anled-
ningen till att enbart ett budgetdirektiv beslutades i kommunstyrelsen och inte 
gick vidare till fullmäktige är den osäkerhet som den pågående pandemin 
skapat. Förutsättningarna är fortfarande väldigt osäkra men informationsun-
derlaget är ändå bättre än i juni. Målsättningen för mål och budget är att uppnå 
fullmäktiges mål för hållbar ekonomi; soliditeten ska överstiga 40 %, budget 
och plan för mandatperiodens sista år ska resultatet överstiga 2 % av skatter och 
statsbidrag, högst 50 % av skattekollektivets investeringar ska vara lånefinan-
sierade och kommunens skuldtak får maximalt uppgå till 80 % av skatter och 
statsbidrag. Det nu liggande förslaget uppnår inte kommunfullmäktiges mål för 
hållbar ekonomi. En del kan härröras till den mindre ökningen av skattekraften 
på grund av pandemin men en stor del rör även investeringstakten. Till mandat-
periodens slut ligger ett flertal stora investeringar som till exempel renovering 
av Vallmobadet, ny skola till Näs, 2 nya förskolor, utbyggnad av VA till Berg 
och ett stort projekt att se över kommunens fastighetsbestånd. Sista planåret är 
det framförallt nya äldreboendet i Kolbäck som belastar investeringsbudgeten. I 
budgetdokumentet finns en bilaga med över hela den kommande 10 årsperio-
den och där går att läsa att vi befinner oss på en ”puckel” i investeringsbehoven 
2021 når vi toppen och sen går totalsumman av investeringsbehoven ner. För-
slaget bygger på en oförändrad kommunal skatt det vill säga 21,81 kr per 
skattekrona. Skattesatsen för 2021 fastställes av kommunfullmäktige den 20 
oktober 2020 § 93. 
 
Befolkningen är vid detta dokuments skrivande inte riktigt i nivå med befolk-
ningsprognosen utan ligger ca 30 personer under den och det är framförallt ny-
födda och i förskoleåldern som inte når upp till prognosen medan det just nu ser 
ut som om antalet över 90 år ligger betydligt högre än prognosen. Här behövs 
en avstämning i samband med mål och budget 2022–2024 så att demografi-
kompensationen blir rätt. 
 
Mellan 2020 och 2021 utökas verksamhetsramarna (exklusive finansförvalt-
ningen) med 40,2 miljoner kronor och samtidigt fördelas en effektivisering på 
9,4 miljoner, netto ökar alltså verksamhetsramarna med 30,9 miljoner kronor. 
Till detta hålls 5,3 miljoner centralt för att hantera kommande kostnader i sam-
band med investeringar. Så totalt ökar verksamhetsramarna med 36,2 miljoner 
kronor. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) och Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnd (VMÖ) tillförs totalt 1,1 miljoner kronor mesta 
delen beror på att VMÖ var underbudgeterad från kommunens sida redan från 
övergången till den gemensamma nämnden. Totalt ökar budgetramarna med 
37,3 miljoner kronor. Samtidigt ökar skatter och statsbidrag med 34,5 miljoner  
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Forts KS § 254 
 
kronor så detta får till följd att det budgeterade resultatet sänks från 14,2 miljo-
ner till 11,6 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 250. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 2 december 2020. De fackliga organisa-
tionerna hade inget att erinra mot förslaget. 
 
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes 
Gustavsson (SD) anmäler att de kommer att inkomma med budgetförslag för 
sina respektive partier innan kommunfullmäktiges sammanträde.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till Mål och Budget för perioden 2021–
2023 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
 
att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och resul-
tat ska ske per sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårs-
rapport) där delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprog-
nosen mer har karaktär av årsprognos, 
 
att kommunfullmäktiges mål och vision ska vara utgångspunkten för styrelsens 
och nämndernas planering för det kommande året varvid dessa mål och nämn-
dens egna mål inklusive beslutade indikatorer ska följas upp i samband med 
delårsrapport per augusti och årsredovisning per december, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbudge-
ten inom hela planperioden 2021–2023 under förutsättning att större investe-
ringar är beslutade av kommunfullmäktige, 
 
att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive 
grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2021–2023” är 
uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela 
perioden 2021–2023 till ett maximalt skuldtak på 1 000 miljoner kronor, samt 
 
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kom-
munstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalan-
sen ska nås upprättas. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD), Reijo Tarkka (V) och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 255 
 
Indikatorer för kommunfullmäktiges mål 2020–2023    Dnr 321/20 
 
Strategisk utveckling och planering anför i skrivelse den 26 november 2020 
bland annat att kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun beslutade i 
december 2019 om nya mål för 2020–2023. Målen har varit vägledande för 
nämnderna/styrelsen i deras beslut till mål och indikatorer. Effekten av nämn-
dernas/styrelsens arbete är det som påverkar fullmäktiges måluppfyllelse och 
nämndernas/styrelsens indikatorer utgör därför även fullmäktiges indikatorer. 
Bedömning av nämndernas/styrelsens indikatorers relevans för fullmäktiges 
uppdrag och mål har gjorts och utifrån detta har förslag på indikatorer tagits 
fram i syfte att kunna följa och följa upp fullmäktiges beslutade mål. Indikato-
rerna syftar till att ge en bild huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot 
målen. Indikatorerna är en del i måluppföljningsarbetet men kommer tillsam-
mans med analys av det utvecklingsarbete som sker bidra till resultatbilden, hur 
väl målen uppfylls. Syftet med detta är att få en bred uppfattning av målupp-
fyllelsen och den effekt som arbetet gett kopplat till måluppfyllelse. I förslaget 
finns två typer av indikatorer, majoriteten av indikatorerna är mätbara och har 
sin grund antingen från nationella källor eller från kommunens egna system. 
Inom vissa målområden finns i dagsläget ingen relevant indikator att tillgå och 
eftersom ett kriterium var att indikatorn var mätbar så finns istället processindi-
katorer. Processindikatorerna syftar till att utveckla processer, arbetssätt, rutiner 
eller liknande för att se och följa progressionen i utvecklingsarbetet. Målet är i 
första hand att säkerställa att det sker ett utvecklingsarbete för att nå kommun-
styrelsens mål, men när utvecklingsarbetet har kommit en bit på väg kan det 
därutöver också innebära att en faktiskt mätbar indikator kan ersätta process-
indikatorn. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2020 § 251 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att fullmäktiges indikatorer ska fastställas. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att indikatorer ska fastställas utifrån moderaternas 
förslag till mål för kommunfullmäktige. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa indikatorer för kommunfullmäktige 2020–2023 enligt en till 
ärendet hörande bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 256 
 
Svar på motion från Bertil Bredin, Jenny Landernäs, Hans Strandlund, 
Håkan Freijd, Isabella Piva Hultström, Philip Jandovsky, Stieg Andersson, 
Anita Westin Brodd, Torbjörn Estelli, samtliga (M), om att förbättra 
Hallstahems möjligheter till nyproduktion    Dnr 344/20 
 
Bertil Bredin (M) med flera anför i en motion ”Hallstahammar har behov av 
fler hyreslägenheter för att möta den efterfrågan som finns, både från personer 
som redan bor i Hallstahammar och också från personer som önskar flytta till 
kommunen. För att möta behoven har Kommunfullmäktige antagit ett bostads-
försörjningsprogram i september 2016. I ägardirektiven för Hallstahem stipule-
ras att bolaget är ett av de viktigaste instrumenten för att förverkliga bostads-
försörjningsprogrammet. Bolaget har därför presenterat ett program för ny-
byggnation av fastigheter med hyreslägenheter. För att förverkliga detta krävs 
omfattande finansiering. Tyvärr finns inte tillräckligt kapital i bolaget. All 
finansiering måste ske genom lån. Hittills har detta gjorts genom Kommunin-
vest som erbjuder de bästa lånevillkoren med stöd av ett kommunalt borgens-
åtagande. Låneskulden för Hallstahems del uppgick i senaste årsbokslut till 585 
mkr. Hallstahems lån ingår i det totala låneskuld Hallstahammars kommun har. 
Samtidigt har kommunen omfattande investeringsbehov i övriga verksamheter, 
exempelvis behövs nya skolor, förskolor, äldreboende, VA, bad och ett utökat 
underhåll. Utrymmet för lånefinansiering är begränsat och vi måste investera 
hållbart även för kommande generationer. Därför måste vi också söka andra 
vägar att finansiera kommande investeringar. En möjlighet är att sälja tillgångar 
som inte är av strategisk betydelse för kommunen. Delar av Hallstahems fastig-
hetsbestånd kan vara ett sådant exempel.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi: 
Att möjligheterna för Hallstahem förbättras avseende finansiering av nyproduk-
tion. Det genom att ägardirektiven för Hallstahem tydliggörs så att bolaget ges 
möjlighet att sälja delar av fastighetsbeståndet för att minska låneskulden och 
möjliggöra framtida nybyggnation samt förbättra bolagets soliditet. 
Att Hallstahem ges i uppdrag att föreslå finansieringslösningar för kommande 
nyproduktion som helt eller delvis har annan finansiering än via kommunens 
gemensamma låneutrymme, exempelvis genom försäljning av delar av fastig-
hetsbeståndet.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020 att 
Hallstahem är kommunens största bostadsföretag och har därmed en betydande 
strategisk roll för att främja bostadsförsörjningen i kommunen såväl på kort 
som på längre sikt i Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Av ägardirekti-
ven framgår bland annat att Hallstahem ska medverka till att stärka Hallsta-
hammars kommuns ställning som en attraktiv bosättnings- och etableringsort. 
Bolaget är ett av de viktigaste instrumenten som kommunen har för att förverk-
liga det bostadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige i 
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() 
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Forts KS § 256 
 
september 2016 och som kommer att uppdateras under 2020. Bolaget presente-
rar årligen en särskild handlingsplan utifrån kommunens bostadsförsörjnings-
program. Nybyggnation och renoveringar av befintligt fastighetsbestånd kräver 
precis som moderaterna beskriver omfattande finansiering. Eftersom bolaget 
inte har eget kapital ansöker Hallstahem om borgen för att uppta lån. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 251 (a. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. Tommy Emterby (KD) och 
Claes Gustavsson (SD) instämmer i Landernäs (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskotters förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen om att förbättra Hallstahems möjligheter till nyproduktion. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), 
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).  
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KS § 257 
 
Fibra ABs förvärv av aktier i Nodena AB – för godkännande    Dnr 362/20 
 
Hallstahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I 
dessa fibernät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att 
öka fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna 
köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett 
antal andra stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna 
som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, 
eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, 
inklusive eventuell aktiv utrustning. Fibra AB vill nu ha ägarnas godkännande 
att förvärva 25 % av aktierna i ett samägt bolag Nodena AB. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet i skrivelse den 24 november 2020 bland 
annat anförs att förvaltningen bedömer att Fibra AB står inför en förändring där 
man behöver gå med i en större sammanslutning för att kunna behålla och sin 
befintliga kundstock och utöka användandet av befintlig investering i fiber-
nätet. Fibra AB behöver försvara sin marknadsandel på den lokala marknaden 
och utöka andelen för att överhuvudtaget kunna rättfärdiga det insatta kapitalet 
i bolaget. Ett annan alternativt är att helt enkelt sälja bolaget och låta andra ta 
över marknaden. Just nu bedöms marknaden endast bestå av 2 bolag samt 
sammanslutningar av stadsnät som kan erbjuda nationella och regionala lös-
ningar för större aktörer. Det medför att det finns en risk att marknaden inte blir 
konkurrenskraftig om de kommunala ägarna börjar sälja av sina anläggnings-
tillgångar till dessa aktörer. Förvaltningen bedömer därför att Fibra AB ska få 
gå in som delägare med 25 % i Nodena AB under en period för att se om mark-
nadsförutsättningar kan förbättras med Nodena AB.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 252. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlund s (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att Fibra AB, org.nr 556907, godkänns förvärva 25 % av aktierna i Nodena AB. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M). 
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KS § 258 
 
Bolagsordning för Nodena AB – för godkännande   Dnr 360/20 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 25 november 2020 bland annat att Halls-
tahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I dessa 
fibernät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka 
fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa 
förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett antal 
andra stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna som en 
part både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, eller i före-
kommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive 
eventuell aktiv utrustning.  
 
Förslag till bolagsordning har upprättats. Av bolagsordningen framgår att bo-
laget ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett allmänt kom-
munikationsnät för elektronisk kommunikation. I verksamheten ingår även att 
tillhandahålla adekvata funktioner till allmänheten för att möjliggöra leverans 
av elektroniska kommunikationstjänster som en gemensam part. Bolaget är 
skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verk-
samheten ska bedrivas i aktieägarnas ställe. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att på regional basis, tillgängliggöra 
respektive aktieägares stadsnätsinfrastruktur. Detta för att tillgodose behovet av 
en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional 
nivå inom det geografiska område där ägarna är verksamma och därigenom 
möjliggöra för kommuninvånare, näringslivet samt kommunala verksamheter 
att få tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom regionen som kan 
tillhandahålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk kommunikation till 
nytta för kommuninvånarna.   
 
Bolaget ska bedriva verksamheten affärsmässigt. I övrigt ska verksamheten be-
drivas inom ramen för de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga på 
bolaget och dess verksamhet med hänsyn taget till ägarförhållandena. Likvi-
deras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget, i för-
hållandet till deras respektive aktieinnehav.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 253. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande. 
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Forts KS § 258 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna bolagsordning för Nodena AB, enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M). 
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KS § 259 
 
Aktieägaravtal för Nodena AB – för godkännande    Dnr 361/20 
 
Hallstahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I 
dessa fibernät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att 
öka fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna 
köpa förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett 
antal andra stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna 
som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, 
eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, in-
klusive eventuell aktiv utrustning. 
 
Av aktieägaravtal framgår bland annat att varje enskild aktieägare har, direkt 
eller genom annat bolag, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller de 
kommuner där aktieägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive 
aktieägare stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka fibernätens ut-
nyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa förbindelser 
på en regional marknad från en part, har aktieägarna nu beslutat att genom 
bolaget möta kunderna som en part både avseende försäljning och leverans. 
Respektive aktieägare, eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga 
dess lokala fibernät, inklusive eventuell aktiv utrustning. Parternas respektive 
initiala ägarandel och ekonomiska engagemang som aktieägare har bestämts så 
att de bedöms motsvara parternas respektive utbyte av samverkan. Bolaget 
syftar till att skapa värde för aktieägarna och vinstmedel är inte avsedda att öka 
bolagets egna kapital utan istället delas ut till aktieägarna i proportion till 
ägarandel. 
 
Aktieägarna kan även, i enlighet med villkoren i aktieägaravtalet, kunna besluta 
att erbjuda kommuner eller kommunala bolag som bedriver verksamhet i geo-
grafisk anslutning till aktieägarnas verksamhetsområden att, i första hand, ingå 
partneravtal med bolaget eller, i andra hand, att bli aktieägare i bolaget och 
därmed tillträda aktieägaravtalet som part. Mot bakgrund av att aktieägarna är 
aktiebolag som ägs av olika kommuner i Sverige är aktieägarna införstådda 
med att kommunallagens bestämmelser om kommunala bolag kommer vara 
tillämpliga på bolaget. Genom detta aktieägaravtal avser aktieägarna att reglera 
sina mellanhavanden avseende ägandet av bolaget och bedrivandet av bolagets 
verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning 
och detta aktieägaravtal, ska aktieägaravtalets bestämmelser, aktieägarna 
emellan, äga företräde. Aktieägarna skall verka för att främja och trygga Bo-
lagets sunda utveckling och affärsmässiga skötsel. Aktieägaravtalet omfattar 
samtliga aktieägares vid var tid innehavda aktier. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet i skrivelse den 24 november 2020. 
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Forts KS § 259 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 254. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) avslagsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 
att godkänna aktieägaravtal för Nodena AB, enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Jenny Landernäs (M). 
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KS § 260 
 
Delårsrapport för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2020 – för 
godkännande    Dnr 333/20 
 
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 gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen och redovisningslagen 
skall minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige. 
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har kommit in med delårsrapport per 
31 augusti 2020. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 255. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. 
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KS § 261 
 
Bostadsplan för Surahammars kommun - för samråd    Dnr 347/20 
 
Surahammars kommun har översänt förslag för bostadsplan för Surahammars 
kommun till Hallstahammars kommun för samråd. Yttrande ska vara Sura-
hammars kommun tillhanda senast den 11 december 2020. 
 
Bostadsplanen innehåller förslag på bostadspolitiska mål, fokusområden och 
aktiviteter under de kommande åren. Kommunen saknar en samlad bild av bo-
stadsförsörjningen. Därför har beslut tagits om att ta fram en bostadsplan som 
är samordnad med arbete med den nya översiktsplanen. Bostadsplanen inne-
håller riktlinjer för kommunens utveckling av bostadsbyggande. Planen redo-
visar en uppskattning av hur många bostäder som bör byggas under perioden 
samt pekar ut särskilda behov. Planen presenterar områden i kommunen där 
detaljplanen redan är upprättad eller områden där planarbete pågår eller är nära 
förestående. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020 att för-
slaget till bostadsplan för Surahammars kommun är genomarbetad och ger en 
bra bild av kommunens nuläge gällande bostadsbestånd, de marknadsmässiga 
förutsättningarna samt den planberedskap som finns i kommunen. Surahammar 
har en mycket god planberedskap och där med stora möjligheter att möta fram-
tida efterfrågan på planlagd mark. Planen belyser generella utmaningar gällde 
de finansiella förutsättningarna på bostadsmarknaden men redovisar också en 
mycket stark utveckling av bostadspriserna i Surahammars kommun. Denna 
prisutveckling kan tillsammans med önskad bostadsbebyggelse bidra till att 
starta flyttkedjor i kommunen. Vi ser positivt på den möjliga utvecklingen av 
bostadsmarknaden i Surahammar och har inget att invända mot föreslagen 
bostadsplan för Surahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 256. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala att Hallstahammars kommun ser positivt på förslaget till bostadsplan 
för kommunen och kommunens framtida utveckling.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Surahammars kommun 
 Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 262 
 
Återsökande av medel för beviljade bidrag till förningar med anledning av 
Covid -19– kultur och fritidsnämnden   Dnr 364/20 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2020 KS § 119 att avsätta 500 000 
kronor för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av 
coronaviruset. Kommunstyrelsen beslutade vidare att stödet för ges till före-
ningar för uteblivna intäkter vilka ska finnas beslutade i föreningens budget, 
samt att kultur- och fritidsnämnden får återsöka medel hos kommunstyrelsen 
för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna och det då ska bifogas redo-
visning där det ska framgå vad som beslutats ovan. 
 
Utifrån kommunstyrelsens beslut antog kultur- och fritidsnämnden riktlinjer 
som sedan antogs av kultur- och fritidsnämnden den 17 juni 2020 § 56. Bidra-
get ska kunna sökas av registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller 
stiftelse i Hallstahammars kommun och som idag uppbär verksamhetsstöd eller 
bidrag från Hallstahammars kommun. 
 
Vid genomgång av ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens samman-
träde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som även på 
annat sätt drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Nämnden beslutade då att 
ansöka hos kommunstyrelsen om det tillfälliga stödet även skulle kunna ges till 
föreningar som på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid -19. Kommunsty-
relsen beviljade den 12 oktober 2020 § 209 att stödet får användas enligt ovan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 november 2020 beslutat att överlämna 
redovisning på beviljade bidrag till kommunstyrelsen, samt ansöka om 
432 000 kronor för beviljade bidrag till föreningar som drabbats ekonomiskt på 
grund av Covid -19. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 257. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kultur- och fritidsnämndens redovisning avseende beviljade 
bidrag till föreningar med anledning av Covid-19, samt 
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 432 000 kronor för beviljade bidrag till 
föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av Covid -19. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 263 
 
Granskning om ny översiktsplan för Surahammars kommun - för yttrande    
Dnr 186/19 
 
Surahammars kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till bland annat Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande 
ska ha inkommit till Surahammars kommun senast den 9 december 2020. 
 
I översiktsplanen beskrivs hur Surahammars kommun planerar att mark- och 
vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas 
bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns område att ta extra hän-
syn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande för 
mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den byggda 
miljön. 
 
I samrådsskedet beslutade kommunstyrelsen att uttala att man inte har något att 
erinra mot Surahammars kommuns översiktsplan och i övrigt överlämna in-
komna synpunkter över översiktsplanen från kommunens nämnder.  
 
Socialnämnden, bygg- och miljönämnden och kultur- och fritisnämnden har 
beslutat uttala att de inte har något att erinra mot förslaget. Barn- och utbild-
ningsnämnden har beslutta uttala att man vidhåller de synpunkte som lämnades 
i samrådsskedet och i övrigt har nämnden inga synpunkter på förslaget. Tek-
niska nämnden har beslutade att överlämnas förvaltningens skrivelse som sitt 
yttrande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen framför i skrivelse den 6 november 2020 att 
Hallstahammars kommun har lämnat synpunkter under samrådet och har inte 
något att invända mot förslaget till översiktsplan för Surahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 258. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att ut-
tala följande. Hallstahammars kommun ser positivt på utvecklingen längs 
Bergslagspendeln men att några nya stopp inte är beslutade av Hallstahammars 
kommun. Hallstahammars kommun har i dagsläget inte några planer på att 
anlägga någon gång- och cykelväg längs väg 252. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottet förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att Hallstahammars kommun ser positivt på förlaget till ny översiktsplan för 
Surahammar och kommunens framtida utveckling, samt uttalar följande: 
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Forts KS § 263 
 
Hallstahammars kommun ser positivt på utvecklingen längs Bergslagspendeln 
men att några nya stopp inte är beslutade av Hallstahammars kommun. 
Hallstahammars kommun har i dagsläget inte några planer på att anlägga någon 
gång- och cykelväg längs väg 252. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Surahammars kommun 
 Samhällsbyggnadsenheten 
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KS § 264 
 
Stötta Hallstahammars restaurangföretagare genom att upphandla mat till 
kommunala verksamheter    Dnr 351/20 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sammanträde den 16 november 2020 ärende 
om att Hallstahammars kommun ska stötta Hallstahammars restaurangföre-
tagare genom att se över möjligheten att upphandla mat av lokala restauranger 
till den kommunala verksamheten, exempelvis skola och äldreomsorg, samt att 
kommunikationsansvariga ska få i uppgift att puffa för lokal handel i kommu-
nens olika kanaler. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november bland annat 
att ur ett rent upphandlingstekniskt perspektiv är det fullt möjligt att upphandla 
matlådor och/eller catering till våra verksamheter, d v s  till de grupper som 
idag får lagad mat av vår egen personal och restaurangverksamhet. Det medför 
dock en del frågetecken som behöver redas ut inför ett sådant beslut. Det är 
exempelvis viktigt att beakta hur en sådan verksamhet ska byggas upp parallellt 
med vår egen restaurangverksamhet då ett införande i princip kan innebära 
dubbla kostnader för verksamheterna. En annan viktig del att beakta är de krav-
bilder som finns kring vad som får serveras, dvs ursprung på animalier, 
näringsinnehåll osv.  
 
Frågan kring hur företag och restaurangnäring påverkas av pandemin är relativt 
komplex och kanske något som inte primärt och mest effektivt löses genom 
upphandling.   
 
Gällande förslaget kring kommunikationsinsatser så har Hallstahammars kom-
mun idag ett långtgående och nära samarbete med företagarföreningen Hallsta-
hammar Promotion och Vi i Hallsta genom sin näringslivsenhet och det är 
främst genom denna kanal kommunen mest effektivt verkar för att gynna och 
marknadsföra det lokala näringslivet i stort där även restauranger ingår. Att 
marknadsföra det lokala restaurangutbudet bör därför i första hand göras av 
Hallstahammar Promotion och Vi i Hallsta med stöd av kommunens närings-
livsenhet. Sedan i våras har det funnits information till företagare via våra sidor 
för företagare på kommunens webbplats hallstahammar.se och näringslivsen-
heten för en löpande dialog med företagen i kommunen om den pågående 
pandemin.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 259. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag gällande första 
stycket och bifall till arbetsutskottets förslag gällande andra stycket. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på Jenny Landernäs (M) yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Forts KS § 264 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala följande:  
 
Gällande upphandling av matlådor/mat hänvisar kommunstyrelsen till respek-
tive nämnd där upphandling sker. Kommunstyrelsen har sina inköp upphand-
lade hos lokal leverantör.  
 
Gällande informationsinsatser anser kommunstyrelsen att kommunen via kom-
munikationsenheten bör informera om det samarbete och samverkan som finns 
med lokala nätverk samt syftet med samverkan för ett rikt och livskraftigt lokalt 
näringsliv. För information om nätverkens arbete bör länk kunna finnas för 
vidare information. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M) och 
Tommy Emterby (KD). 
 
 
 
________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 265 
 
Införande av microcatering i Hallstahammars kommun    Dnr 353/20 
 
Jenny Landernäs (M) väckte vid sammanträde den 16 november 2020 ärende 
om att Hallstahammars kommun ska stötta Hallstahammars restaurangföre-
tagare genom att möjligheten till microcatering skyndsamt införs i Hallsta-
hammars kommun. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse en 24 november 2020 bland 
annat att vid en översiktlig omvärldsorientering noteras att liknande ärenden 
har väckts och bereds nu i Västerås, Uppsala och Karlshamn. Växjö och Malmö 
har gjort en tillåtande tolkning av alkohollagens regler för catering.  
 
Alkohollagen är en sk skyddslagstiftning. Av förarbetena fram går att, vid cate-
ring av alkohol gäller samma regler som för ”all annan form av servering”. 
Precis som att det inte är tillåtet att köpa en öl på en krog och sen ta med den 
hem, är det inte tillåtet för restauranger att hälla upp alkohol vid catering och 
sedan lämna lokalen. 
Av prop Prop. 1994/95:89 sid. 62 framgår följande: 
”Ibland ingår svåra avväganden vid tillståndsprövningen där olika intressen 
ställs mot varandra. Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa 
alkoholens skadeverkningar och är i första hand en skyddslagstiftning. I de fall 
alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska 
bör de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde.  
 
I Hallstahammars kommun har totalt 12 företag serveringstillstånd för alkohol 
varav 3 ställen även har tillstånd att servera alkohol vid catering. De övriga be-
höver i så fall ansöka om ändrat tillstånd. Kostanden uppgår till 4 730 kronor. 
Ärendet har varit aktuellt i Växjö kommun precis som initiativtagarna skriver. 
Där beslutade kommunen att tillåta servering till slutet sällskap genom catering 
trots att serveringen inte uppfyllt alkohollagens krav enligt 8 kap § 18 om att 
serveringsansvarig ska finnas på plats hela under hela serveringstiden. Länssty-
relsen i Kronobergs län menar att tillståndet inte är förenligt med alkohollagen 
och har därför fattat beslut att rikta kritik mot kommunen. Länsstyrelsen i 
Kronoberg har inför sitt beslut inhämtat yttrande från Folkhälsomyndigheten. 
 
Om kommunstyrelsen vill gå vidare med ärendet ska det överlämnas till bygg- 
och miljönämnden för vidare handläggning. Om kommunstyrelsen vill att före-
tag som önskar ansöka om ändrat tillstånd, dvs erhålla alkoholtillstånd även vi 
catering, ska medges ett generellt undantag från nuvarande taxa för alkoholtill-
stånd behöver ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 260.  
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Forts KS § 265 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till eget förslag. Tommy Emterby (KD) in-
stämmer i Landernäs (M) yrkande. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslaget ska anses vara besvarat med hänvis-
ning till rådande lagstiftning. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) yrkande och med bi-
fall till Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Jenny Landernäs (M) förslag om att möjligheten till microcatering skynd-
samt införs i Hallstahammars kommun ska anses vara besvarad med hänvisning 
till rådande lagstiftning. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och 
Tommy Emterby (KD). 
 
 
 
________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 266 
 
Förlängning av medfinansiering av Leader Mälardalen under 2021-2022 
Dnr 316/20 
 
Leader Mälardalen anför i skrivelse den 12 oktober 2020 bland annat under 
innevarande EU-programperiod 2014-2020 bedriver LEADER Mälardalen 
verksamhet med medel ur tre EU-fonder (Landsbygdsfonden, Regionalfonden 
och Socialfonden), nationella medel samt offentlig medfinansiering från 
kommunerna i vårt geografiska område. (Lindesbergs, Arboga, Köpings, Hall-
stahammars, Västerås, Enköpings, Håbo och Upplands-Bro kommuner.) Kom-
munerna är medlemmar i föreningen LEADER Mälardalen och har även repre-
sentanter i LAG (LEADER-föreningens styrelse). 
 
Det kommer inom en snar framtid att fattas beslut, både på EU-nivå och på 
nationell nivå om att förlänga LEADERs innevarande verksamhetsperiod med 
sannolikt ytterligare 2  år, i en så kallad förlängningsperiod, som kommer att 
beröra Landsbygdsfonden. Under den här perioden kommer verksamheten att 
kunna bedrivas enligt nuvarande strategi och i nuvarande geografiska om-
råden, men verksamheten ska finansieras med EU-medel budgeterade för 
kommande programperiod (2021-2027). Parallellt med verksamheten inom 
förlängningsperioden ska nya utvecklingsstrategier för verksamhet i kom-
mande programperiod tas fram. Inför den kommande verksamhetsperioden 
finns alltså möjlighet att ändra både geografiska områden för LEADER - före-
ningarna samt verksamhetens inriktning i områdena, utifrån lokala behov och 
förutsättningar. Ambitionen är att nya LEADER-strategier ska vara beslutade 
2022 och verksamhet i enlighet med dessa ska kunna påbörjas 2023 och drivas 
t o m 2027. 
 
Eftersom LEADER-arbetet kräver finansiering och finansiering från EU förut-
sätter nationell och lokal medfinansiering vill man uppmärksamma kommu-
nerna på det fortsatta behovet av kommunal medfinansiering av LEADERs 
verksamhet. Både för förlängningsåren 2021-2022, för strategiarbetet och för 
kommande programperiod t o m 2027 kommer kommunal medfinansiering 
med största sannolikhet att vara en förutsättning. Inga beslut om budget (eller 
regelverk) för LEADERs kommande verksamhet är hittills fattade, varken på 
EU-nivå eller nationellt, vare sig för förlängningsperioden, strategiarbetet eller 
kommande LEADER-programperiod. Därför är det i dagsläget mycket svårt att 
säga hur mycket kommunal medfinansiering som kommer att behövas. Från 
LEADER Mälardalens föreslår därför att man i kommunens budget avsätter lik-
nande summor för LEADER för 2021 och framåt, som tidigare avsatts för 
LEADER Mälardalens verksamhet t o m 2020, dvs 15,40 kronor per invånare 
i området och år. För Hallstahammars kommun har den årliga medfinansie-
ringen varit 239 070 kronor. 
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Forts KS § 266 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 261.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medfinansiera förlängningsåren 2021 och 2022 för Leader med 15,40 kronor 
per invånare/år, 239 070 kronor. 
 
 
 
________ 
Exp till: Leader 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 267 
 
Bidrag till grannsamverkanskyltar 2020-2021 - Stöldskyddsföreningen     
Dnr 324/20 
 
Stöldskyddsföreningen anhåller i skrivelse den 23 oktober 2020 om bidrag om 
5 000 kronor per år för 2020 och 2021 för att täcka kostnader för grannsam-
verkanskyltar.  
 
Idag finansieras allt grannsamverkansmaterial av försäkringsbolagen (Folksam, 
Länsförsäkringar, TryggHansa, if, Moderna försäkringar, Dina försäkringar) 
samt mindre delar från Villaägarna, hyresgästföreningen, SABO och Sveriges 
kommuner och regioner samt SSF Stöldskyddsföreningen. Stöldskydds-
föreningen får inga statliga bidrag för verksamheten.  
 
74 kommuner är med stödjer verksamheten 2020-2021. I Västmanland är 
Fagersta, Norberg, Köping, Skinnskatteberg och Västerås med och bidrar 2020. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2020 bland 
annat att Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934. 
SSF arbetar brottsförebyggande, genom informationsspridning och opinions-
bildning. SSF är en ideell förening och drivs helt utan vinstsyfte. Stöldskydds-
föreningen har begärt ett bidrag av alla kommuner, med 5 000 kronor per 
kommun/år. Stöldskyddsföreningens grannsamverkansskyltar och rådgivningen 
stödjer kommunens brottsförebyggande arbete. Som vi tidigare år uttryckt så 
skulle vi vilja se en finansieringsmodell som utgår från antal invånare i kom-
muner och/eller ett bidrag som utgår från aktiva grannsamverkansombud. Sam-
tidigt gör grannsamverkan (och skyltarna) stor effekt, en minskning av inbrott 
med 36 % i grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden, i 
snitt, i Sverige.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att bevilja föreningen 5 000 kronor för 
2019 och uttalade att föreningens ansökan om bidrag borde utgå från en annan 
finansieringsmodell, t ex kommuninvånarantal. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 262. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för 2020 och 2021 bevilja SSF Stöldskyddsföreningen bidrag om 5 000 
kronor per år för finansiering av grannsamverkanskyltar och att kostnader här-
för ianspråktas från strategisk utveckling och planerings budget. 
 
________ 
Exp till: Stöldskyddsföreningen 
 Ekonomi- och finansenheten 
 Strategisk utveckling och planering 
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KS § 268 
 
Säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef    Dnr 266/20 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2017 § 60 att säkerhetsskyddsklassa 
ett antal befattningar i Hallstahammars kommun. Dessutom utsåg man Carin 
Becker-Åström som säkerhetsskyddschef med Magnus Gustafsson som biträ-
dande säkerhetsskyddschef. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020 bland 
annat att säkerhetsskyddet för kommuner styrs av lag genom säkerhetsskydds-
lagen (2018:585), säkerhetsskyddsförordning (2018:658) och Rikspolisens 
föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2). Lagen ska ge 
ett säkerhetsskydd för det som är mest betydelsefullt för Sveriges säkerhet och 
där en skada, förlust eller begränsning kan få allvarliga konsekvenser för sam-
hället. Lagen tar sikte på verksamheter som är av betydelse för Sveriges säker-
het eller särskilt behöver skyddas mot terrorism.  
 
Arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys är påbörjat och förväntas vara 
klar i början av nästa år. Därefter tar förvaltningen fram förslag till policy och 
riktlinjer för arbetet. Parallellt kommer fler befattningar i Hallstahammars 
kommun att placeras i säkerhetsklass. 
 
Sedan något år tillbaka har utvecklingschef Magnus Gustafsson fullgjort upp-
draget som säkerhetsskyddschef med säkerhetssamordnare Lina Marklund som 
biträdande säkerhetsskyddschef.  Det är viktigt för det fortsatta arbetet att det 
finns en grundläggande organisation för säkerhetsskyddet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 263.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 10 april 2017 § 60, i tillämpliga delar, 
utse utvecklingschef Magnus Gustafsson till säkerhetsskyddschef, samt säker-
hetssamordnare Lina Marklund som biträdande säkerhetsskyddschef. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Magnus Gustafssons 
 Lina Marklund 
 Kommunchefen 
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KS § 269 
 
Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m  1 
januari 2021   Dnr 367/20 
 
Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 
fastställdes kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 149.  
 
Socialnämnden föreslår den 26 november 2020 § 117 att fullmäktige ska fast-
ställa ny taxa från och med den 1 januari 2020. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen 
från och med 1 januari 2021. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor i vår-
den 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 är i huvudsak ändrade avgiftsni-
våer genom en årlig uppräkning för år 2021 av avgiftsnivåerna med i genom-
snitt 2,5 %. Beloppen har avrundats till närmaste kommande heltal.  
 
Några exempel på kostnadsförändringen mellan 2020 och 2021 (vanligaste av-
gifterna): 
 
           År 2020                År 2021 
Trygghetslarm  300 kr/mån  308 kr/mån 
Service- och omvårdnadsavgift     360 kr/ 369 kr/h 
Hemsjukvård        125 kr/besök      128 kr/besök 
Inköp (utförs av extern utförare)    308 kr/h 316 kr/h 
Helpension säbo  3748 kr/mån       3842 kr/mån 
Dagvård       90 kr/dag    93 kr/dag 
Lunch brukare/patient    67 kr                69 kr 
Måltider korttid LSS barn/ungdomar      93 kr/dag    97 kr/dag 
Måltider korttid LSS vuxna        114 kr/dag          118 kr/dag 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2020 § 264.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 149 fastställa av-
gifter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med 
den 1 januari 2021 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 270 
 
Erbjuda  gymnasieelever att hämta lunch hos lokala restauranger under 
tiden för distansundervisning m m    Dnr 176/20 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet om att Hallsta-
hammars kommun ska erbjuda gymnasieelever folkbokförda i Hallstahammar 
att hämta lunch på lokala restauranger under tiden för distansstudier, att ett 
lämpligt regelverk för detta skyndsamt tas fram och effektueras samt att 
Hallstahammars kommun för dialog med gymnasieskolorna med syfte att få 
tillbaka hela, eller delar av ersättningen för skollunch. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande att erbjuda gymnasieelever att hämta lunch hos lokala 
restauranger under tiden för distansundervisning m m ska behandlas vid ett 
senare tillfälle.  
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KS § 271 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-07 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-07 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2020-11-30 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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