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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-10-11 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 –16.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf  
 Jouni Ståhlhane (C)    
 Kjell Ivemyr (S)   
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M) § 192-200  
 Tommy Emterby (KD)  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Håkan Freijd (M) § 201 -217  
   
 Ersättarna: Marijo Edlund (S), Lennart Ahlström (S), Barbara Hallström (L), Rene 

Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Kenth Erngren (V), Moa Jonsson (V), Ewa Björklind 
(SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, § övriga se § 
192 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tommy Emterby (KD) och Tony Frunk (S) 

  
 Kommunhuset den 14 oktober 2021 klockan 09.00 
  
Underskrifter  Paragrafer  192 - 217 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tommy Emterby (KD)    Tony Frunk (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen 192 - 217 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-11 
  
Anslaget uppsättes 2021-10-14 Anslaget nedtages 2021-11-05 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 192  
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 193- Energi- och klimatrådivaren Carl-Magnus Palmblad, samhällsbyggnads-
chef Anna Windahl 
§ 196 - Kommunchef Carin Becker-Åström, controller Marianne Ekman 
§ 197 - Kommunchef Carin Becker-Åström, tf ekonomichef Nicklas Erngren 
§ 199 – Kommunchef Carin Becker-Åström, teknisk chef Carina Elliot, sam-
hällsbyggnadschef Anna Windahl, kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas 
§ 200-201- Kommunstrateg Magnus Gustavsson  
§203-206 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström 
§ 212 – k Kommunchef Carin Becker-Åström, 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15-13.15 samt klockan 14.30-15-30. 
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KS § 193 
 
Information från förvaltningen m m 
 
Energi- och klimatrådgivaren informerar om arbetet med grönstrukturplanen. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om arbetet med dels centrumutvecklingen, 
etapp1, dels trygga platser. 
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KS § 194  
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 56/21 
 
Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m  
 
Catarina Pettersson (S) informerar från medlemsöte med Räddningstjänsten 
Mälardalen, ägarmöte med Mälarenergi elnät Mälardalen och Fibra. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste möte regionens samverkansgrupp, 
äldre. 
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KS § 195 
 
Anmälan av rapporter per 31 augusti 2021 – Räddningstjänsten Mälar-
dalen, Kolbäcksådalens pensionsförbund, AB Hallstahem och Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd Dnr 291/21, 288/21, 283/21, 198/21 
 
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 bolag och kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovis-
ningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av 
fullmäktige. 
 
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund, Räddningstjänsten Mälar-
dalen och Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har kommit in med delårs-
rapport per 31 augusti 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 165. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera delårsrapporterna som en anmälan. 
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KS § 196 
 
Delårsrapport per sista augusti 2021 för kommunstyrelsen    Dnr 212/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2020 § 154 bland annat att 
gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista 
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrappor-
ten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av 
årsprognos.  
 
Kommunstyrelsens budgetram uppgår år 2021 till 89,3 miljoner kronor. Resul-
tatprognosen visar ett underskott mot budget för kommunstyrelsen på -0,8 
miljoner kronor. Övergripande IT-kostnader samt kollektivtrafiken visar fort-
satt ett underskott mot budget, -3,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillförs 
från år 2020 1,0 miljon kronor per år för att komma till rätta med de över-
gripande IT-kostnaderna. Ett nytt avtal för kollektivtrafiken ska ge lägre kost-
nader från hösten 2021 med full effekt år 2022. Även förvaltning och politik 
visar ett underskott mot budget, -0,6 miljoner kronor. År 2021 har kommunsty-
relsen liksom övriga nämnder ett effektiviseringskrav på 1 %. Flera enheter har 
därför både en allmän besparing att göra samt egna besparingar då flera enheter 
inte har en budget i balans. Stadsnät kommer enligt prognosen att visa ett över-
skott mot budget med +3,3 miljoner kronor och kompenserar på så sätt att 
kommunstyrelsens totala avvikelse minskar. Kommunstyrelseförvaltningens 
totala sjukfrånvaro har minskat under perioden och uppgick vid tertial 2 till 
1,04 % (2020 3,62 %). Frisktalen för förvaltningen är 62 % (2020 34,72 %). I 
stort sett har även första halvåret 2021 präglats av pandemin. Arbetet med att 
stödja förvaltningarna i deras arbete och hålla ihop kommunen pågår fortfa-
rande. Även länsstyrelsen kräver att få in mycket rapportering som sedan 
skickas till MSB. Det saknas inte utmaningar för framtiden men mycket går bra 
också trots pandemin. Det är många utvecklingsprojekt som pågår och ligger i 
röret. Vår önskade befolkningstillväxt går just nu bra då vi redan i augusti i 
stort sett uppnått årets mål om 150 nya invånare. Det innebär att vi har lyckats 
att få fram detaljplaner för nya bostäder och byggklara tomter. Det ligger 11 
nya detaljplaner i olika processer. Det är glädjande att vi har cirka 150 nya bo-
städer som byggs/säljs. Det är många byggföretag som efterfrågar mark i kom-
munen. Ökad befolkningstillväxt innebär att det trycker på ute i våra verksam-
heter men det finns tydliga planer för hur vi ska kunna tillskapa fler platser i 
skola, förskola, och äldreomsorg. Vi har sedan många år tillbaka arbetat med 
vår värdegrund som bland annat fokuserar på bra service och bemötande i alla 
kommunens verksamheter. Vi mäter det här hela tiden och det går lite upp och 
ner men under 2021 har vi fått väldigt fina resultat i olika mätningar. NKI-vär-
det har ökat från 73 till 79. Under våren presenterades resultatet för Svenskt 
Näringslivs enkätundersökning och Hallstahammars kommun klev äntligen 
över det magiska strecket och landade på 4,13. I båda mätningarna får vi topp-
betyg på just service och bemötande. Det är många i kommunen som kan ta åt 
sig av äran. 
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Forts KS § 196 
 
Den interna samverkan inom kommunen är ständigt på agendan i syfte att öka 
effektivitet och ge bra service till våra invånare och företag. Förutom sedvanlig 
samverkan via olika ledningsgrupper ligger det ett förslag till ny ansvarsfördel-
ning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämn-
den samt ökad samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, social-
förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Dessutom har arbetet med att 
bilda ett nytt VA-bolag ihop med Mälarenergi AB och Surahammars teknik AB 
pågått under 2020 och våren 2021. En attraktionsstrategi är på väg fram för 
politiskt beslut liksom förslag om ett nytt hållbarhetsråd med bäring på Agenda 
2030. Det finns en rad olika upphandlingar av olika verksamhetssystem som 
ska bidra till att underlätta administrationen och öka effektiviteten. Verksam-
hetssystemet Stratsys, nytt fakturasystem, nytt ärendehanteringssystem, ny 
telefoniupphandling, e-arkiv, nytt kart-/GIS-system.215 
.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 166. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2021. 
 
 
 
________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Controller 
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KS § 197 
 
Delårsrapport per augusti 2021 för Hallstahammars kommun inklusive 
nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2021  
Dnr   207/21 
 
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) ska resultat, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställ-
ningen redovisas vid två tillfällen varje år, en årsredovisning per helår, och 
minst en delårsrapport som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kommunfullmäktig beslutade den 16 december 2020 § 154 att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårs-
rapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har 
karaktär av årsprognos. 
 
Delårsrapporten per augusti är en del av den löpande uppföljningen och utgör 
en sammanfattande redogörelse och analys av eventuella avvikelser jämfört 
med Mål och budget 2021, resultat för perioden januari till sista augusti 2021 
och en prognos för helåret. Hallstahammars kommun uppvisar ett resultat för 
perioden januari till augusti 2021 på 137,7 miljoner kronor. Verksamheternas 
nettokostnader uppgår till -667,7 miljoner kronor och verksamhetens resultat 
uppgår till 61,6 miljoner kronor. 
 
Årsprognosen pekar på ett resultat på 115,7 miljoner kronor, det vill säga ett 
resultat som är 105 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Verksam-
heternas nettokostnader prognostiseras till -1 065,0 miljoner kronor och är 19,5 
miljoner kronor bättre än budget. Verksamheternas resultat beräknas bli 43,1 
miljoner kronor bättre än budget. Finansnetto uppskattas bli 62,0 miljoner kro-
nor bättre än budget. De stora avvikelserna på intäktssidan rör sig framförallt 
om stora ej budgeterade statsbidrag som kommit under året samt större intäkter 
än beräknat från stadsnätet. Trots dessa stora riktade statsbidrag bedöms att 
kostnaderna inte kommer öka i samma grad utan endast aningen högre än bud-
geterat. Finansnettot är väldigt högt och beror framförallt på orealiserade vins-
ter på kommunens värdepappersportfölj. I förhållande till delåret 2021 så har 
kommunens intäkter ökat från 882 miljoner kronor till 909 miljoner kronor. 
Skatteintäkterna har ökat från 708 till 729 miljoner kronor och beror framförallt 
på gynnsammare slutavräkningar på skatten än fjolåret. Flera av de stora till-
skotten av generella statsbidragen som gavs ut under 2020 ligger kvar även 
2021 men kommer fasas ut de närmsta åren. Soliditeten i kommunen ökar från 
53,1 % (34,8 %) till 58,3 % (40,8 %), värden inklusive hela ansvarsförbindel-
sen inom parentes, jämfört med årsskiftet. Måluppfyllelsen vid delåret blir lite 
haltande då det saknas många nya mätvärden för året. Förändringen att mäta de 
ekonomiska målen mot utfall istället för budget ger väldigt gott resultat och 
detta mål är nu utifrån prognos och utfall per augusti uppfyllt. Dock finns en 
del underliggande som ett jätteöverskott på finansnettot samt många riktade 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-10-11 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 197 
 
statsbidrag som gör att målet kan tyckas uppfyllas relativt enkelt men utan 
dessa är målen ganska hårt satta.   
 
Hallstahammars kommun går stärkt ur en period som likväl hade kunnat slutat 
helt annorlunda. Kommunen får dock även fortsättningsvis stå ut med en 
ganska detaljerad statlig styrning genom riktade statsbidrag. En oro som finns 
är dock hur dessa statsbidrag kommer påverka på sikt. Flera av dessa är inte 
uttalat permanenta utan tillfälliga men bygger upp en förväntan på en service-
nivå som kommunen inte har råd med utan de statliga bidragen så vad händer 
när bidragen inte längre kommer. Den höga investeringsnivån framåt samt den 
nuvarande och kommande demografiska utmaningen med fler äldre och en 
kommun som växer ökar efterfrågan på kommunal service. De ökar till viss del 
även skatteintäkterna men när verksamheterna faktiskt kostar mer än vad kom-
munen får in för varje ny invånare så kommer detta kunna leda till en urholk-
ning av övrig kommunal verksamhet både nu och på sikt. Dock ger dessa goda 
resultat en buffert som gör att kommunen får en flexibilitet som inte ska 
underskattas och som kommer ge en stor fördel framåt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 167. 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen,  
 
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2021, samt 
 
att notera styrelsens och nämndernas rapporter som en anmälan. 
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KS § 198 
 
Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen fr o m den 1 
januari 2022   Dnr 299/21 
 
Räddningstjänsten Mälardalen har översänt förslag till revisionsreglemente för 
Räddningstjänsten Mälardalen. Enligt förbundsordningen 5 §, ska ett revisions-
reglemente antas av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna.  
 
I förbundsordningens 5 § Revisor framgår: ”Val av revisorer för granskning av 
förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i kommunallagen. Varje 
förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor. Revisor utses för mandat-
period om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i § 4. Reviso-
rerna utser inom sig en ordförande. Revision sker i enlighet med bestämmel-
serna om revision i kommunallagen och god redovisningssed. Reglemente ska 
antas av förbundets medlemskommuners kommunfullmäktige efter förslag från 
förbundets förtroendevalda revisorer”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 168. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen. 
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KS § 199 
 
Ny ansvarsfördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden    Dnr 308/21 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 29 september 2021 bland annat att kom-
munstyrelsen och tekniska nämnden beslutade under 2018 om ny organisation 
för tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen varvid planavdel-
ningen flyttades till kommunstyrelsen och fick en ny benämning ”samhälls-
byggnadsenheten”. Samtidigt med organisationsöversynen mellan den nya sam-
hällsbyggnadsenhetens, kommunstyrelseförvaltningen och tekniska förvalt-
ningen genomfördes en mer omfattande översyn av hela tekniska förvaltningen. 
Utredningen resulterade i att förvaltningen fr o m 1 januari 2019 indelades i 
fyra avdelningar under förvaltningsledningen: VA, gata/park, fastighet samt 
städ. De nya organisationerna gällde fr o m 1 januari 2019. 
 
Fråga har uppkommit om att göra vissa justeringar av nuvarande uppdrag 
mellan nämnderna/förvaltningarna för att tydliggöra respektive nämnd/förvalt-
nings uppdrag. Grunden för den nya uppdelningen är att tekniska nämnden/för- 
valtningen ansvarar för planlagd mark och kommunstyrelsen/samhällsbygg-
nadsenheten för icke planlagd mark (med vissa undantag). Kultur- och fritids-
nämnden/förvaltningen får ansvaret för motionsanläggningar, motionsspår, fri-
tidsanläggningar, fotbollsplaner samt Skantzenområdet. Tekniska nämnden/ 
förvaltning blir utförare inom ramen för sitt uppdrag till kultur och fritidsför-
valtningen samt samhällsbyggnadsenheten. 
 
Syftet att tydliggöra vilken nämnd/förvaltning som har ansvaret för vad. 
Frågorna/ärenden hänger ändå samman därför är det fortfarande av största vikt 
att fortsätta den samverkan mellan förvaltningarna som redan finns idag. Det är 
angeläget att våra ”kunder” inte blir hänvisade runt i kommunen. Det finns 
också behov av budgetförstärkning inom vissa områden. Vissa ekonomiska 
medel har i samband med anpassningsprogram/effektivitetsprogram blivit bort-
prioriterade. Det är frågor som får hanteras i den kommande budgetbered-
ningen. 
 
Ärendet har MBL förhandlats med berörda fackliga organisationer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 169. 
 
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla ären-
det innan fullmäktiges sammanträde i oktober. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att orga-
nisationsförändringen utvärderas under kvartal 1 2023 med fokus på om den 
gett den måluppfyllelse man avsett. 
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Forts KS § 199 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
att fr o m 1 januari 2022 fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrel-
sen, tekniska nämnden och kultur och fritidsnämnden i enlighet med en till 
ärendet tillhörande bilaga  
 
att kommunstyrelsen ska återkomma med ekonomiska ramar mellan berörda 
nämnder,  
 
att uppdra till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritids-
nämnden att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån 
den nya ansvarsfördelningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
  
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsammans med tekniska för-
valtningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt övriga parter, uppdatera 
nuvarande avtal avseende Skantzenområdet, samt  
 
att organisationsförändringen utvärderas under kvartal 1 2023 med fokus på om 
den gett den måluppfyllelse man avsett. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Kultur- och fritidsförvaltningen f k  
 Tekniska förvaltningen f k 
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KS § 200 
 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021 - 2027 – för antagande 
Dnr 259/21 
 
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det 
innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjlighet att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar oss och 
ställer krav på oss att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en agenda 
för hela samhället. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Hallsta-
hammars kommun gör redan nu mycket för att ta ansvar för den långsiktiga 
hållbarheten i kommunen och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030. Redan 2017 
påbörjades ett arbete kring Agenda 2030 med utbildningsinsatser för politisk 
ledning och tjänstepersoner, samt analyser och inventeringar av nuläget för 
Hallstahammars kommun. Vidare har målen i Agenda 2030 varit utgångspunkt 
för de politiska målen för mandatperioden. Under arbetets gång har det påvisats 
ett behov av att öka samordningen av arbetet, stärka förutsättningarna till sam-
verkan över förvaltningsgränserna och utveckla en samlad uppföljning och 
analys av hållbarhetsarbetet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen haft i 
uppdrag att arbeta fram ett ramverk med tillhörande organisation som skapar 
förutsättningar för ett sammanhållet och samordnat arbete.  
 
Denna strategi och tillhörande ramverk för hållbar utveckling beskriver vilken 
förflyttning vi strävar efter att göra i vårt arbete och hur vi ska arbeta och sam-
verka kring hållbarhetsfrågorna framöver. Den övergripande målsättningen 
med strategin och ramverket är att skapa förutsättningar för Hallstahammars 
kommun att förstärka vårt bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och däri-
genom uppnå ett hållbart samhälle. Strategin och ramverket utgår i grunden 
från allas rättigheter till god hälsa, ett meningsfullt liv i trygghet och i samklang 
med vår världs resurser. Det är ett övergripande styrdokument som gäller för 
samtliga nämnder i Hallstahammars kommun och är även vägledande för 
övriga aktörer inom koncernen Hallstahammars kommun.  
 
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande 
punkter:  
• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i 

ordinarie styrning och ledning.  
• Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett helhets-

perspektiv.  
• Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar.  
 

Förslaget har varit utsänt på samråd. En sammanvägd bedömning av inkomna 
yttranden är att samtliga instanser i grunden är positiva till förslaget. En del 
föreslagna ändringar rör mindre tillägg eller förtydliganden, samt redaktionella 
justeringar vilka har beaktats efter samrådet.  
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Forts KS § 200 
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
är de som tydligast för fram de resursmässiga utmaningarna i sina yttranden. 
Dessa ställningstaganden medför inte några direkta förändringar i förslaget, 
men är viktiga att ta med och beakta i det fortsatta arbetet. Här är det viktigt att 
framhålla att arbetet avser att följa kommande vägledningsstandard, vilket inne-
bär att det behöver byggas upp stegvis för att svara mot de mest primära be-
hoven och förankras mot politiska prioriteringar. 
 
I samband med att kommunfullmäktige antar strategin etableras även ett håll-
barhetsråd som kommer att bli en viktig del i att få ihop arbetsformerna framåt. 
Som ett nästa steg behöver införandeplan arbetas fram som mer konkret också 
identifierar och analyserar konsekvenser i samband med införandet av strategin 
och ramverket. En viktig del i införandeplanen blir just att arbeta fram en tyd-
ligare bild av resursbehoven på kort och lång sikt.  
 
Det är i nuläget ej möjligt att kunna ge en tydlig bild av resursbehoven på kort 
och lång sikt. Det får i stället arbetas fram och vägas in i kommande mål- och 
budgetberedningar.  
 
Bildandet av rådet medför en del direkta kostnader i form av arvoden, upp-
dragsersättning samt kringkostnader runt rådets sammanträden. Uppstarten av 
hållbarhetsrådet och införandeplanens genomförande kommer att medföra en 
del kostnader runt exempelvis externt stöd kopplat till att arbeta fram rutiner 
och arbetssätt kring vägledningsstandarden. Medel för det finns delvis upptaget 
i budget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 170. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till arbetsutskottets förslag dels, som ett 
tillägg till arbetsutskottets förslag, att kommunstyrelsen ska tillse att administ-
rationen hålls nere samt att nämnderna kompenseras i rimlig omfattning. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa Strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021- 2027 i enlighet 
med tillhörande bilaga, 
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Forts KS § 200 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2012 § 71 integrera trygghets- 
och säkerhetsfrågorna i arbetet utifrån Strategi och ramverk för hållbar ut-
veckling, 
 
att inrätta hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun, vars ledamöter utses av 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som hållbarhetsutskott för arbetet.  
 
 
Till förmån för Jenny Landernäs yrkande reserverar sig: Jenny Landernäs (M), 
Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 201 
 
Svar på motion av Claes Gustavsson (SD) angående provtagning av 
avloppsvatten   Dnr 282/19 
 
Claes Gustavsson (SD) anför i en motion ”Då narkotika blir allt vanligare som 
berusningsmedel finns nu ett enkelt test som man kan göra i avloppsvattnet för 
att se hur många brukare och vilka typer av narkotika som cirkulerar. Provtag-
ningen av avloppsvattnet görs med instruktioner från RISE Research Institutes 
of Sweden dit även provet skall skickas. Tidigare gjordes detta av Karolinska 
Institutet. Över 50 kommuner kontrollerar sitt avloppsvatten för narkotika. 
Laboratoriet analyserar Substanser av Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, 
Cannabis, Tramadol och MDMA. Resultatet av en analys där man kan se hur 
många brukare det finns av dom olika drogerna. Tror jag skulle vara till stor 
hjälp för både Polis och Väktare, Ungdomscoachers, Ungdomsledare och 
Socialarbetare.   
 
Någon statistik för hur många som har avlidet i Hallstahammar på grund av 
narkotika har jag inte lyckats få fram men hela landet År 2017 786 personer 
direkt kopplat till droger hur många indirekt kan man bara gissa. Om man tittar 
på statistiken så visar det inte på någon minskning utan bara ökning. Vilka är 
brukare? Personer vårdade inom slutenvården med narkotikarelaterad huvud-
diagnos fördelat på ålder 2017. -19år 741st, 20-29år 3490st, 30-39år 2662st, 
40-49år 1506st, 50-år 1848st Källa Socialstyrelsen. 
 
Vad kan vi då göra i Hallstahammar? Första steg är ett avloppsvattenprov för 
att se vilka droger som används och i vilken mängd. Sedan måste vi samarbeta 
med alla olika Myndigheter och Föreningar Skolor så att vi strävar mot samma 
mål, och få fram idéer som kan minska brukandet. Vattenprovet kostar 1900 Kr 
plus transport, provet skall vara fruset så transporten får inte ta för lång tid, jag 
kollade med en lokal budfirma, dom dagar dom har transport till Scania Söder-
tälje kan provet vara framme på 1,5 tim och skulle inte kosta mycket då det rör 
sig om 1 liter vatten. Jag har fått en exel fil från C.A.N. Centralförbundet för 
Alkohol och Narkotikaupplysningen (Drogutvecklingen i Sverige 2019) filen 
finns att ladda ner på deras hemsida. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
• Att: Prover på avloppsvatten tages 5 gånger per år start 2020 1 Vardag, 1 

Helg, 1 Lönehelg, 1 Storhelg, 1 Slumpmässig, 
 

• Att: Resultat av prover skall redovisas till samtliga ledamöter i KS och KF 
för utvärdering.” 
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Forts KS 201 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2020 bland annat att 
förvaltningen skulle kunna hjälpa till att utföra själva provtagningen. Det labo-
ratorium som förvaltningen har avtal med har dock inte förmågan att genom-
föra den analys som krävs.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 februari 2021 bland 
annat att denna typ av provtagning på avloppsvatten är en metod inom 
Wastewater Based Epidemiology (WBE) och den kemiska analysen följer en 
särskild analysmetod. Provtagningen kan omfatta flera olika substanser men det 
vanliga är kokain, amfetamin och cannabis. Processen följer en särskild manual 
utvecklad av EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk) och det krävs även att laboratoriet är certifierat. I Sverige 
finns ett fåtal laboratorier som är godkända för att utföra analyser. 
  
Resultatet skulle kunna användas dels i det strategiska brottsförebyggande arbe-
tet och ANDT-arbetet, dels i socialnämndens förebyggande arbete för att mot-
verka missbruk. Förvaltningen ser dock att det skulle finnas en klar fördel om 
frågan kunde drivas regionalt av länsstyrelsen inom ramen för LänsBrå, då ett 
stort värde är att kunna ställa resultaten i relation till något, exempelvis en 
annan kommun.  
 
För att genomföra provtagning av avloppsvattnet behövs det vidare sättas upp 
en organisation, planering och rutiner för detta. Vidare behöver en upphandling 
göras av laboratorium för analys då det finns flera aktörer i Sverige som är god-
kända. Förvaltningen bedömer att det finns även ett antal utmaningar att reda ut 
innan genomförandet, främst kring logistiken då analysen kräver nedfrysta pro-
ver. Det ställer således krav på den interna hanteringen kring provtagning, lag-
ring och transporter. Ekonomiskt är kostnaderna delvis beroende av vilken 
provtagningsstrategi och provtagningsfrekvens som beslutas. Provtagning bör 
ske med viss regelbundenhet i kombination med extra provtagningar vid vissa 
högtider. En uppskattning utifrån Fagersta kommuns kostnader ger då direkta 
kostnader för transport och analys om cirka 50 000 kr/år. Till detta kommer 
interna kostnader för tekniska förvaltningens provtagning och hantering av pro-
ver, vilka är svåra att uppskatta i nuläget och beror mycket på vilken provtag-
ningsstrategi som tas fram. Utrymme för genomförandet finns idag inte i 
budget, utan kräver extra anslag. 
 
Arbetsutskottet beslutaden den 4 oktober 2021 § 171 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Claes Gustavsson (SD) och Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på motionen. 
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Forts KS § 201 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen ska få i uppdrag 
att undersöka om det finns intresse från andra kommuner att samarbeta kring 
frågan och att motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Pettersson (S) yrkande och avslag på Hans Gustavssons (SD) m fl 
yrkande om bifall till motionen. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att undersöka 
om det finns intresse från andra kommuner att samarbeta kring frågan om 
provtagning av avloppsvatten och att motionen därmed ska anses vara 
besvarad. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD), Håkan Freijd (M), Hans 
Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD). 
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KS § 202 
 
Fjärrkyleförordning, Förordning om energimätning i byggnader och För-
ordning om ändring i fjärrvärmeförordningen (2008:526)    Dnr 197/21 
 
Infrastrukturdepartementet har skickat remiss av Fjärrkyleförordning, Förord-
ning om energimätning i byggnader och Förordning om ändring i fjärrvärme-
förordningen (2008:526). Infrastrukturdepartementet önskar kommunens 
yttrande senast den 12 oktober 2021. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 
2022. 
 
Förslagen har tagits fram med anledning av genomförandet av Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om änd-
ring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, artikel 70.4 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemen-
samma regler för den inre marknaden för el och omändring av direktiv 
2012/27/EU samt artikel 24.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av energi från förnybara 
energikällor. Förslagen har även tagits fram med anledning av förslagen i pro-
memorian Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om 
värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk, som nyligen varit ute på 
remiss. 
 
I förordningen om ändringar i fjärrvärmelagen föreslås ökade befogenheter för 
Energimarknadsinspektionen som är en tillsynsmyndighet enligt fjärrvärme-
lagen. De utökade befogenheterna ger myndigheten auktoritet att föreskriva 
bland annat utökade regler om energimätningar, energianvändning, debitering 
och redovisningar av detta.   
 
I förordningen om energi i byggnader föreslås ändringar om krav på energimät-
ningar i byggnader. Den innehåller ökade befogenheter för byggnadsnämnden 
som är tillsynsmyndighet enligt lagen om energianvändning. Boverket ska ge 
byggnadsnämnden tillsynsvägledning i energifrågor gällande denna förordning. 
Swedac (styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ges utökade befogen-
heter att meddela bland annat föreskrifter om krav på, och kontroll av mätdon 
och utökade krav om individuell energimätning av värme och tappvatten. Krav 
på individuell mätning och debitering för bostäder regleras olika i olika klimat-
zoner.  
 
I fjärrkyleförordningen föreslås en ny fjärrkylelag som innehåller regler om 
mätningar och debiteringar av fjärrkyla. Lagen omfattar även rapportering av 
faktureringsinformation och information om energianvändning. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 september 2021 att förordningen 
om ändring i fjärrvärmeförordningen avser en skärpning av energianvändning 
och mätning av energianvändning enligt fjärrvärmelagen, vilket välkomnas.  
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Forts KS § 202 
 
Ändringarna i förordningen föreskriver fjärrvärmeföretag och fastighetsägare 
att beräkna, mäta och rapportera användningen av energi för att få ökad mät-
barhet och kontroll på detta. Detta är positivt, då det i Sverige generellt går 
trögt inom detta område. 1 d § avser att undanta myndighetsfastigheter som är 
av vikt för rikets säkerhet. Berörd myndighet skall ansöka om avsteg för detta 
hos fjärrvärmeleverantören. Förvaltningen anser att det inte ska vara för enkelt 
att begära avsteg då det finns en risk att man gör detta slentrianmässigt då 
redovisningen är förenad med en kostnad. Energimarknadsinspektionen skulle 
kunna vara lämplig för att bedöma nödvändighet av avsteg. I övrigt har förvalt-
ningen inget att erinra mot förordning om ändring i fjärrvärmeförordningen. I 
övrigt har förvaltningen inge att erinra mot övriga förslag till förordningar.  
 
Förvaltningen har heller inget att erinra mot förordningen om energi i bygg-
nader och fjärrkyleförordningen.  
 
Tekniska nämnden har den 22 september 2021 § 119 beslutat överlämna för-
valtningens skrivelse den 9 september 2021 gällande förordningen om ändring i 
fjärrvärmeförordningen, samt att i övrigt uttala att man inte har något att erinra 
mot fjärrkyleförordningen och förordning om energimätning i byggnader. 
 
Bygg- och miljönämnden ha den 23 september 2021 § 87 beslutat uttala att man 
inte har något att erinra mot förordningarna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 172. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 9 septem-
ber 2021 gällande förordningen om ändring i fjärrvärmeförordningen, samt 
 
att i övrigt uttala att man inte har något att erinra mot fjärrkyleförordningen och 
förordning om energimätning i byggnader. 
 
 
 
_________ 
Exp till:  Infrastrukturdepartementet 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
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KS § 203 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022   Dnr  301/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 127 ny taxa för 
Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller samtliga avgifter i taxan 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2022 § 95 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 173. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
uppgifter och att beslut om taxor som är budgetpåverkande ska fattas i samband 
med att budgeten antas. Vidare yrkar Strandlund (M), om återremissen inte 
vinner bifall, avslag på attsats två om att kultur- och fritidsnämnden bemyn-
digas att göra smärre justeringar.  
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på Hans Strandlunds (M) yrkande om att ärendet ska återremitteras. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
Hans Strandlunds (M) yrkande i övrigt. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta   
 
att med upphävandes av sitt beslut den 25 november 2019 § 127 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Tommy 
Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V). 
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KS § 204 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen 
- fr o m den 1 januari 2022   Dnr 302/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 125 taxa för arrange-
mang på Skantzens utomhusscen. 
 
Sedan taxor infördes för bokning av Skantzenscenen har intresset från kommu-
nala föreningar att genomföra evenemang på denna scen minskat. En av anled-
ningarna tros vara nivån på nuvarande taxa i kategori 1. Förvaltningen önskar 
därför sänka taxorna i denna kategori för att därigenom ge ökade möjligheter 
för kommunala föreningar att förlägga evenemang till denna scen. För att få 
bättre framförhållning mellan tidpunkten för kontraktsskrivning och tillfället 
för genomförande av evenemang föreslås också att följande tillförs i taxan 
 

• senast 6 veckor innan evenemangstillfället ska avtal med arrangör och 
kultur- och fritidsnämnd ha tecknats.  

• säsongsbokningar ska prioriteras före enskilda evenemang.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 97 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 
den 1 januari 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 174. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
uppgifter och att beslut om taxor som är budgetpåverkande ska fattas i samband 
med att budgeten antas.  
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på Hans Strandlunds (M) yrkande om att ärendet ska återremitteras. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 125 fastställa av-
giftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - fr o m 
den 1 januari 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga.   
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Tommy 
Emterby (KD och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 205 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2022     
Dnr  303/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar, behöver 
avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
badet. För campingen har samtliga avgifter för camping- och säsongsplatser 
höjts. Nytt är att det finns familjebiljetter för entrén till badet. Nytt är även att 
en serviceavgift tillkommer för elektroniska bokningar till badet.   
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 september 2021 § 94 att fullmäk-
tige ska fastställa ny taxa för Skantzö bad och camping fr o m den 1 januari 
2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 175. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
uppgifter och att beslut om taxor som är budgetpåverkande ska fattas i samband 
med att budgeten antas. Vidare yrkar Strandlund (M), om återremissen inte 
vinner bifall, avslag på attsats två om att kultur- och fritidsnämnden bemyn-
digas att göra smärre justeringar.  
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till att ärendet ska återremitteras. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på Hans Strandlunds (M) yrkande om att ärendet ska återremitteras. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
Hans Strandlunds (M) yrkande i övrigt. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny 
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2022 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
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() 
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Forts KS § 205 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse 
etc som ej är reglerad i taxan. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Tommy 
Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V). 
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KS § 206 
 
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2022    
Dnr  304/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande 
av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar behöver 
avgifterna höjas. Höjningar gäller främst där vuxenföreningar eller privata 
guppen hyr lokaler. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 96 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa ny taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 
januari 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 176. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av 
uppgifter och att beslut om taxor som är budgetpåverkande ska fattas i samband 
med att budgeten antas. Vidare yrkar Strandlund (M), om återremissen inte 
vinner bifall, avslag på attsats två om att kultur- och fritidsnämnden bemyn-
digas att göra smärre justeringar. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar avslag på Hans Strandlunds (M) yrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med avslag 
på Hans Strandlunds (M) yrkande om att ärendet ska återremitteras. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 
Hans Strandlunds (M) övriga yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 128 fastställa 
avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2022 i enlig-
het med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Tommy 
Emterby (KD och Claes Gustavsson (SD). 
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KS § 207 
 
Avgiftger inom vården och omsorgren i Hallstahammars kommun fr o m 1 
januari 2022   Dnr 307/21 
 
Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 
fastställdes kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 158.  
 
Socialnämnden föreslår den 23 september 2021 § 69 att fullmäktige ska fast-
ställa avgifter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från 
och med den 1 januari 2022. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen 
från och med 1 januari 2022. 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 föreslås i förslaget i nya taxan är i 
huvudsak ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräkning för år 2022 av 
avgiftsnivåerna med i genomsnitt 2,5 %. 
 
Några exempel på kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 (vanligaste 
avgifterna): 
                      
                        2021                   2022 
Trygghetslarm        308 kr/mån  316 kr/mån 
Service- och omvårdnadsavgift    369 kr/h                378 kr/h 
Hemsjukvård    128 kr/besök  131 kr/besök 
Helpension säbo   3842 kr/mån  3948 kr/mån 
Dagvård     93 kr/dag   95 kr/dag 
Lunch brukare/patient   69 kr    71 kr 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 177. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2020 § 158 fastställa avgif-
ter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med den 
1 januari 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
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KS § 208 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2021 
Dnr 203/21 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 4 stycken ej verk-
ställda beslut enligt LSS under kvartal 2, 2021. 
 
Socialnämnden har den 23 september 2021 § 65 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 178. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 209 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen (2001:453) kvartal 2 år 2021    Dnr 204/21 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 2 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen.  
 
Enhetschefen för individ och familjeomsorgen meddelar att under kvartal 2 
2021 fanns inga ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
Socialnämnden har den 23 september 2021 § 67 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 179. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 210 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   Dnr 147/21 
 
Kommunallagen föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäk-
tige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen 
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad 
som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 29 september 2021 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 180. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.  
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KS § 211 
 
Stöd för genomförande av Svenska Mästerskapen i hoppning - Ströms-
holms Ridsportförening    Dnr 292/21 
 
Strömsholms Ridsportförening ansöker i skrivelse den 24 september 2021 om 
bidrag för genomförande av Svenska Mästerskapen för juniorer och seniorer i 
hoppning mellan den 18 november till den 21 november 2021. I ansökan önskar 
man att Hallstahammars kommun går in med en summa på 80 000 kronor för 
att bland annat vara klassvärd tillsammans med Folksam och Svenska Ridsport-
förening. Arrangemanget kommer att hållas på Strömsholms Ridskola. 
Tävlingen kommer ha ca 200 tävlingsaktiva per dag samt runt 250 besökare. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 29 september 2021 bland 
annat att tävlingen kommer att nå många tävlanden samt besökare under dessa 
fyra dagar. Önskat belopp på 80 000 kronor ligger inte på den nivå som vi kan 
erbjuda utan föreslår att det ska utgå ett ekonomiskt bidrag med 20 000 kronor 
till Strömsholms Ridsportförening. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 181. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Strömsholms Ridsportförening 20 000 kronor för genomförande av 
Svenska Mästerskapen för juniorer och seniorer i hoppning under förutsättning 
att kommunen dels får synas med i annonser i samband med arrangemanget 
som samarbetspartners samt att kommunen ges möjlighet till marknadsföring 
under arrangemanget, dels att efter arrangemaget få en återrapportering om 
antal deltagare/besökare, samt 
 
att medel härför ianspråktas av medel från näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
 
 
________ 
Exp till: Strömsholms Ridsportförening 
 Näringslivsenheten 
 Ekonomi- och finansenheten 
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KS § 212 
 
Rese- och fordonspolicy för Hallstahammars kommun 2021 – 2027, samt 
riktlinjer för tillämpning av fordonspolicy 2021-2027 och riktlinjer för 
tjänsteresor 2021-2027    Dnr 196/21, 279/21, 281,21 
 
Efter att förslag till fordonspolicy för Hallstahammars kommun presenterades 
för kommunstyrelsen den 14 oktober 2019 § 207 beslutades att återremittera 
ärendet för ytterligare beredning,  
 
Därefter har kommunstyrelsen den 7 juni 2021 § 142 beslutat att bilpoolen 
avvecklas succesivt fram till den 31 december 2021. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett nytt förslag till rese- och 
fordonspolicy med tillhörande riktlinjer samt riktlinjer för tjänsteresor. För-
slagen har processats i kommunchefens ledningsgrupp. Kommunchefen kom-
mer att fastställa riktlinjerna,    
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 182. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att meningen i första stycket i riktlinjerna för till-
lämpningen av fordonspolicyn ändras så att alla dimensioner får samma tyngd. 
’Kraven på fordonsflottan ska följa med den tekniska utvecklingen i kombi-
nation med minimerad miljöpåverkan, god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet samt 
hög kostnadseffektivitet samt lägsta möjliga utsläppsnivåer i förhållande till 
ekonomi och nytta. ’ Vidare yrkar han att, i riktlinjer för tjänsteresor, skriva om 
meningen under rubriken ’Åk kollektivt’ till att inte lika kategoriskt hävda att 
det tåg eller buss oftast är det bästa alternativet när man räknar in arbetstid. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag- 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att rikt-
linjerna ska fastställas av kommunstyrelsen och att kommunchefen kan besluta 
om mindre justeringar av riktlinjerna. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. Därefter 
beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Petterssons (S) tilläggs-
yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således  
 
att med upphävande av sitt beslut den 13 april 2004 anta Rese- och fordons-
policy för Hallstahammars kommun 2021-2027, enligt en till ärendet hörande 
bilaga, 
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Forts KS § 212 
 
att anta riktlinjer för tillämpning av fordonspolicy enligt en till ärendet hörande 
bilaga, 
 
att anta riktlinjer för tjänsteresor 2021-2027 enligt en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
att kommunchefen har rätt att besluta om mindre justeringar av riktlinjerna. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Bygg- och miljönämnde 
 Socialnämnden 
 Kommunstyrelsen 
 Revisionen 
 Reglementspärmen 
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KS § 213 
 
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2022    Dnr 306/21 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 183. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2022: 
 
21/2, 28/3, 25/4, 30/5, 16/6, 26/9, 31/10, 28/11 och 15/12 varvid sammanträdet 
den 28 mars som bland annat avser behandlingen av årsredovisningen börjar 
klockan 13.15 och sammanträdet den 16 juni och 28 november som bland annat 
avser behandlingen av mål och budget för 2023 skall börja klockan 13.15. 
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2022: 
 
24/1, 7/2, 14/3, 11/4, 16/5, 7/6, 29/8, 12/9, 17/10, 14/11 och 5/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inte annat anges i kallelsen. 
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KS 214 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 november 2021   
Dnr 14/21 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för tekniska nämndens 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 underskriftsbemyndigande fastställdes av 
kommunstyrelsen den 30 augusti 2021 § 163. 
 
Med anledning av bland annat avslutad anställning/nyanställning behöver 
kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 4 oktober 2021 § 184. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 30 augusti 2021 § 163 och med verkan  
fr o m den 1 november 2021 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: Samtliga personer upptagna i förteckningen (bilaga) 
 Reglementspärmen (bilaga) 
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KS § 215 
 
Bildande av nytt VA bolag – godkännande av uppdragsavtal    Dnr 255/20 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021 § 
106 bland annat att tillsammans med Mälarenergi AB och Surahammars kom-
mun genom Surahammars kommunalteknik bilda ett gemensamt VA bolag, 
Mälarenergi Vatten AB, från och med den 1 januari 2021. Samtidig beslutade 
fullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att teckna uppdragsavtalet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 september 2021 bland annat att 
förvaltningen har granskat uppdragsavtalet beträffande VA-verksamhet och 
finner att det stämmer överens med vår uppfattning om uppdrag, ansvar etc. 
Dock saknas ett antal bilagor som man hänvisar till och som är avgörande för 
gränsdragning mellan kommunen och VA-bolaget. De aktuella bilagorna är: 
Bilaga 1: VA-anläggningar, Bilaga 2: Fastighetslista, Bilaga 3: Tillstånd, 
vattendomar, pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Under 2.2 anger man att 
VA-bolaget ska ansvara för delar av förvaltningen av de av kommunens fastig-
heter som specificerats i bilaga 2. Här krävs ett förtydligande och man behöver 
definiera vad som avses med fastighet, då det på aktuella fastigheter finns 
byggnader/lokaler och olika anläggningar för VA-verksamhet. Det är av största 
vikt att vi är överens om vilka byggnader som kommunen ska förvalta samt 
vilka anläggningar som ska skötas av VA-bolaget. Man behöver upprätta en 
tydlig gränsdragningslista där ovanstående specificeras. 
 
Tekniska nämnden har den 29 september 2021 § 127 bland annat beslutat att 
överlämna tekniska förvaltningens skrivelse den 15 september 2021 som sitt 
yttrande till kommunstyrelsen.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till uppdragsavtal ska godkännas- 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighetmed Catarina Petterssons (S) yrkande 
 
att godkänna uppdragsavtal beträffande VA-verksamhet, enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
_________ 
Exp till: Mälarenergi AB  
 Surahammars kommun 
 Reglementspärmen 
 Kommunchefen 
 Tekniska nämnden 
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KS § 216 
 
Kallelse till stämma med Förbundet Agenda 2030 i Västmanlands län - 
instruktion till ombudet   Dnr 135/21 
 
Förbundet Agenda 2030 i Västmanlands län har den 6 oktober 2021 kommit in 
med kallelse till höststämma den 20 oktober 2021 klockan 15.00, Hörsalen, 
Karlsgatan 2, Västerås. 
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden från och med ordinarie förbunds-
stämma 2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022 utsett Anders Johannes-
son (C) med Peter Ristikartano (MP) som ersättare. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösat för att förslagen till budet 
och arbetsprogram ska godkännas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande. 
 
att anmoda ombudet att vid höststämma med Förbundet Agenda 2030 rösta för  
 
att förslaget till budget godkänns  
 
att förslag till arbetsprogram godkänns. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
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KS § 217 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-11 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-11 
-  
- Arbetsutskottets protokoll 2021-10-04 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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