SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-22

Kommunstyrelsen

1 ()

Plats och tid

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 13.50
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Kjell Ivemyr (S)
Örjan Andersson (S)
Åsa Kfouri (MP)
Peter Ristikartano (MP)

Tony Frunk (S)
Reijo Tarkka (V)
Hans Strandlund (M)
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)

Ersättarna: Lennart Ahlström (S) Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V),
David Lindberg (L), samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin
Becker-Åström, övriga deltagare se § 3.
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 25 januari 2018 klockan 09.00.

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

1 - 10

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

...........................................................................................................................................

Tony Frunk (S)

Tommy Emterby (KD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 1 - 10

Sammanträdesdatum

2018-01-22

Anslaget uppsättes

2018-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2018-02-16
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KS 1 §
Information om Mälarenergi Elnät ABs verksamhet Dnr
Mälarenergi Elnät ABs VD Asoos Rasool informera om Mälarenergi Elnäts
verksamhet. Mälarenergi Elnät AB bildades 1998 och ägs till 65,1 % av Mälarenergi AB, 14,7 % av Köpings kommun, 10,2 % av Arboga kommun och 10,0
% av Hallstahammars kommun. Bolagets affärsidé är att skapa förutsättningar
för ett bekvämt liv och tillväxt i Mälardalen genom att erbjuda människor hållbar och trygg infraservice dygnets alla timmar. Deras huvuduppdrag är att ha
ett långsiktigt tillförlitligt elnät med säkra elleveranser och få avbrott till ett
skäligt pris för sina kunder samt tillhandahålla externa tjänster/entreprenadtjänster inom drift, underhåll och anläggning av elnät.
Vidare informerar han om framtida investeringar för bolaget och även pågående
och framtida investeringar specifikt för Hallstahammar. För Hallstahammars
del finns planerade investeringar för ca 200 miljoner kronor fram till 2025. I det
västra nätområdet behöver nätet förstärkas (Hallstahammars kommun ingår i
området) vilket beräknas kosta ca 200 miljoner kronor på 10 år. Alla mätare ska
vara utbytta till nya generationens mätare till slutet av 2024 vilket beräknas
kosta 300 miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 2
Information av kommunchefen/förvaltningen Dnr
Rehabkonsulten och samordnaren redogör för arbetet med ”Projektet personalförsörjningskedjan”. Projektet löper under tiden 1 april 2017 – 31 mars 2018.
Resultatet av projektet förväntas på sikt resultera i en sjukfrånvaronivå runt 5
%. Målet under projekttiden är att se en nedåtgående trend vad gäller den procentuella sjukfrånvaron. Projektet består dels av arbete med att bevara hälsa
och förebygga ohälsa genom olika rehabiliteringsinsatser och dels av en översyn av rekrytering/bemanning. En del av projektet handlar om att göra insatser
för att sänka sjukfrånvaron och arbeta förebyggande med insatser så att ohälsa
inte uppstår, samt bevara och främja hälsa.
Näringslivschefen redogör för förslag till nytt näringslivsprogram. Programmet
kommer att sändas ut på bred remiss inom den närmaste månaden.
Planchefen informerar om arbetet kring förslag till genomförandeplan för regional transportinfrastruktur – Länstransportplan
Kommunchefen informerar om följande:
• Hallstahammars kommun har erhållit Svensk Kommunratings certifiering för bokslutet 2016. Certifieringen ges till de kommuner som erhållit
betyget A i deras årliga rating. Betyget A visar att kommunens finansiella nyckeltal genomgående ligger på högsta nivå. Under 2017 erhöll
60 av landets 290 kommuner denna utmärkelse.
• Föreläsningen den 8 februari om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och vad som fungerar enligt forskning
• SKL har lyft frågan hur kommunerna kan arbeta för en trygg och säker
valrörelse. Förvaltningen föreslår att även Hallstahammar arbetar med
frågan inför valet i september. För Hallstahammars del kommer det i så
fall bl a innebära att rutiner tillskapas som kan tillämpas vid hot o våld
riktat mot politiker Frågan kommer att diskuteras vidare med samtliga
gruppledare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 3
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 1 – Asoos Rasool, VD, Mälarenergi Elnät AB
§ 2 – Rehabkonsult Irene Sellen, samordnare Anna Svennberg, HR-chef Helene
Mårtén, planchef Jacob Lithammer, näringslivschef Madelene Ahlqvist
§ 6 – Skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag
§ 9 – Kommunchef Carin Becker-Åström

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 13.10.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 4
Betänkandet Nästa steg? Del 2 - Förslag för en stärkt minoritetspolitik
(SOU 2017:88) - för yttrande Dnr 308/17
Kulturdepartementet har översänt betänkandet Nästa steg? Del 2.- Förslag för
en stärkt minoritetspolitik för yttrande. Yttrande ska vara Kulturdepartementet
tillhanda senast den 6 mars 2018.
Utredningen hade inledningsvis i uppdrag att göra en översyn av lagen (2009:
724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) samt en
sammanhållen analys av minoritetspolitiken. Utredningen redovisade delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) i
juni 2017. I samband med detta förlängdes utredningens uppdrag till mitten av
november 2017. Utredningen fick i nytt uppdrag att analysera vad den finlandssvenska gruppen i Sverige har för ställning, och att överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.
Utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning har utredningen behandlat två
frågor som särskilt angetts i de ursprungliga direktiven. För det första frågan
om Sverige bör utöka sina nuvarande åtaganden enligt den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att
överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella
minoriteterna. Därutöver har utredningen, i detta slutbetänkande, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit under den fortsatta utredningstiden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018 § 1.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att yttra sig över betänkandet Nästa steg? Del 2. Förslag för en
stärkt minoritetspolitik.

__________
Exp till: Kulturdepartementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS 5
Bidrag för genomförande av Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
2018 Dnr 318/17
Konst- och kulturrundan i Kolbäckådalen ansöker i skrivelse den 14 december
2017 om bidrag om 20 000 kronor för genomförande av Konst- och kulturrundan under 2017. Av skrivelsen framgår att den dominerande kostnaden är relaterad till marknadsföring, såsom produktion av utställningskatalog, annonser,
skyltar, affischer, banderoller samt annonsering och distribution.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 11 januari 2018 att
Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen ska beviljas 15 000 kronor i bidrag.
Väljer föreningen att annonsera på kommunens vägtavlor vid E18 skall kostnaden för detta om 2 500 kronor rymmas inom kommunens bidrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018 § 2.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av dels att övriga kommuner lämnar bidrag, dels att
kommunen ges möjlighet till marknadsföring under arrangemanget, bevilja
Konst- och kulturrundan i Kolbäckådalen bidrag om 15 000 kronor för anordnande av konst- och kulturrunden 2018 och att medel härför ianspråktas av
medel från näringslivsbefrämjande åtgärder.

__________
Exp till: Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen
Näringslivsenheten
Controller Nicklas Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 6
Revisionsrapport ”Granskning av arbetet med kränkande behandling och
diskriminering” Dnr 232/17
De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten
”Granskning av arbetet med kränkande behandling och diskriminering”, vilken
har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 11 september
2017. Rapporten har översänts till kommunstyrelsen för kännedom. Av revisorernas skrivelse framgår bl a att ”Granskningen har besvarat följande revisionsfråga; Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskriminering?” Sammanfattningsvis ser revisorerna att verksamheten tar frågorna om barns och elevers
trygghet på allvar och avsätter tid och personella resurser för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Enkätsvar visar vikten av att arbeta för
att öka barns och elevers trygghet. Enligt enkätresultat känner sig elever mindre
trygga jämfört med tidigare år.
Vidare rekommenderar man att barn- och utbildningsnämnden att:
•

•
•

•

”Utöka kommunövergripande standardisering av arbetet med skolonas planer mot kränkande behandling och diskriminering där samtliga delar finns
med i enlighet med lagstiftningens krav (notera ändringen i diskrimineringslagen). Fastställ lämplig struktur och omfattning på planen för att
underlätta uppföljning. Mallen för uppföljning av skolornas systematiska
kvalitetsarbete kan fungera som ett gott exempel.
Se till att planerna beskriver hur skolan/skolorna arbetar förebyggande mot
kränkningar på internet.
Säkerställ att anmälan från en skola om kränkande behandling når nämnden så fort som möjligt (närmaste möte). Terminsvis är inte tillräckligt för
att klara kravet på anmälningarna enligt Skollagens 6 kap. 10 §. Den
terminsvisa sammanställningen är däremot viktig för att visa på mönster
och trender samt göra en övergripande analys.
Tydliggör kommunens terminsvisa sammanställning och analys av grundskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Exempelvis
analys utifrån givna parametrar/frågeställningar likt uppföljning av det
systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att bli ett bättre och tydligare verktyg för underlag till framtida arbete mot kränkande behandling och diskriminering.”

Barn- och utbildningsnämnden har den 21 november 2017 § 77 yttrat sig över
rapporten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018 § 3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att notera revisionsrapporten som en anmälan, samt
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

__________
Exp till: Revisorerna (Ordf Per Hedfors)
Barn- och utbildningsnämnden
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Utdragsbestyrkande
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KS § 7
Medverkan i Bergslagsakademin 2018

Dnr 314/17

Intresseföreningen Bergslaget ansöker i skrivelse den 7 december 2017 om bidrag om 10 000 kronor för medverkan i Bergslagsakademin. Besked om medverkan önskas senast den 31 januari 2018.
Under år 2017 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med åtta medverkande kommuner i Bergslagen genomfört en försöksverksamhet inom Bergslagsakademin, där man samordnat en arbetsgrupp och arrangerat konferensen
Bergslagen 2030 – en konferens om samverkan och sociala innovationer för en
hållbar framtid. Medverkande kommuner 2017 var Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors. Nu vill man utvidga Bergslagsakademin genom att få fler aktörer att ingå i nätverket. Målet på
sikt är att Bergslagsakademin ska vara ett kreativt forum för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens
högskolor/universitet och att man tillsammans arbetar strategiskt för att utveckla Bergslagen. Intresseföreningen Bergslaget ansöker om 10 000 kronor/år
per kommun för att medfinansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp en
Bergslagsakademi.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018 § 4.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att medverka i Bergslagsakademin.

__________
Exp till: Intresseföreingen Bergslaget
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KS § 8
Internkontrollplan för kommunstyrelen 2018

Dnr 7/18

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kommunstyrelsen för 2018.
Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående
kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med
under 2018 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska granskas.
Punkter att granska 2018:
• Uppföljning av avtalstroheten
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning
• Tillgänglighet telefoni
• Representation
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018 § 6.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2018 i enlighet med en
till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Samtliga nämnder
Kommunchefen
Samtliga personer upptagna i planen
Reglementspärmen
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KS § 9
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening
u p a Dnr
Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019 i föreningens styrelse utse:
Ledamot tillika ordförande

Ersättare

Rolf Hahre (S)

Göran Lindén (M)

_______
Exp till: Sporthallen ek förening
Samtliga valda
Löneenheten
Nämndkansliet
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KS § 10
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-22
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-22
- arbetsutskottets protokoll 2018-01-15
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

