SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-13

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

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)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)

Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: Rolf Hahre (S), Marijo Edlund (S), Barbara Hallström (L), Håkan Freijd
(M), Stieg Andersson (M), Kenth Erngren (V), Reinder Nispeling (L), sekreterare
Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, § övriga se § 165
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Kommunhuset den 16 september 2021 klockan 08.00
Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

165 - 191

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Reijo Tarkka (V)

Sigge Synnergård (L)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 165 – 191

Sammanträdesdatum

2021-09-13

Anslaget uppsättes

2021-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2021-10-08
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KS § 165
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 166 –tillträdande kommunchef XX
§ 167 – Peter Ristikartano (MP) och Rene Nispeling (L), VafabMiljö
§ 169-170 – samhällsbyggnadschef Anna Windal
§ 174 - kommunstrateg Magnus Gustafsson
§ 177-180 - områdeschef Ann-Sofie Güntzel Wahlström, kvalitetsutvecklare
Sebnem Gumuscu
§ 181- tf ekonomichef Nicklas Erngren
§ 185 - kommunchef Carin Becker- Åström, bolagsjurist, Mälarenergi AB xx
§ 187 – kommunchef Carin Becker Åström

Sammanträdet ajourneras klockan 11.50.
Sammanträdet återupptas klockan 14.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 166
Information från förvaltningen m m
Tillträdande kommunchef XX fr om den 1 november presenterar sig för
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 167
Information kring förslag till nya avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund Dnr 217/21
Hallstahammars kommuns representanter i VafabMiljös styrelse, René
Nispeling (L) och Peter Ristikartano (MP), informerar om förslag till ny
avfallstaxa för VafabMiljö kommunalförbund fr o m 1 januari 2022. Förslaget
omfattar endast avgift för returpapper.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 168
Information från Region Västmanlands beredningar m m Dnr 56/21
Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m
Hans Strandlund (M) informerar från möte från Mälartinget.
Jenny Landernäs (M) och Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet
med strategiska regional beredningen.
Catarina Pettersson (S) informerar att hon kommer att delta i ägarmöte med
Mälarenergi Elnät, Fibra och Räddningstjänsten Mälardalen. Vidare informerar
hon från ägarmöte med Ekomuseum Bergslagen.

Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste styrelsemöte med Strömsholms Utveckling AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 169
Ny detaljplan för Strömsholm 8:59 – för antagande Dnr 135/20
Hallstahammars kommun fick i oktober 2018 in en ansökan om planbesked för
fastigheten Strömsholm 8:59 (fd Jazzens museum) och fick positivt planbesked.
Planavtal skrevs ej med fastighetsägaren då och detaljplanearbetet påbörjades
ej. I mars 2020 återkom fastighetsägaren och ett avtal skrevs. Idag finns på
fastigheten en byggnad som tidigare använts för kulturändamål.
Detaljplanens syfte är att i första hand pröva markens lämplighet för att
möjliggöra för bostäder och vandrarhem. För att skapa en flexibel detaljplan
där användningsområdet kan förändras över tid kommer detaljplanen även prövas för kontorsverksamhet.
Följande utredningar har använts eller tagits fram i samband med planarbetet:
Tågbuller vid Jazzens Museum i Strömsholm, Tågbuller vid Strömsholm 8:60 i
Strömsholm, Sammanfattning av två beräkningar av tågbuller vid kv. Blåklockan i Strömsholm, Riskutredning, Tågbullerutredning Strömsholm 8:59,
Tyréns AB.
Planförslaget har varit ute på granskning mellan 7 juni och 20 augusti 2021.
Under granskningen kom det in 12 skriftliga synpunkter som finns redovisade i
ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har endast mindre justeringar
gjorts i planbeskrivningen. Inga ändringar har skett i plankartan.
Att möjliggöra bostäder, vandrarhem och kontorsverksamhet på den aktuella
fastigheten ser förvaltningen som en lämplig åtgärd som ger effektivt markutnyttjande. Samtidigt kan ny bostadsbebyggelse skapa möjligheter för invånare i
Strömsholm att bo kvar i tätorten. Samhällsbyggnadsenheten anser att planförslaget medför en lämplig markanvändning. De synpunkter som inkommit under
samråd och granskning har hanterats och samhällsbyggnadsenheten bedömer
att planförslaget är redo att antas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 142.
Kommunstyrelens beslutar
att anta detaljplan för Strömsholm 8:59, Dp. 232,
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet för detaljplanen, samt
att Strömsholm 8:59, Dp. 232, bedöms vara förenlig med kraven på en god
användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljöbalken.
_____
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 170
Godkännande av avtal avseende medfinansiering av gång- och cykelväg
mellan Lyckhem och Hallstahammar Dnr 236/21
Ett förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket Region Öst har upprättats gällande byggnation av ny GC-väg mellan Lyckhem – Hallstahammar
samt anläggning av belysning. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts
åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2021 bland
annat att Hallstahammars kommun har under en lång period arbetat för att
kommunens tre tätorter (Hallstahammars, Kolbäck, Strömsholm) ska vara
sammankopplade av ett smidigt och trafiksäkert gång- och cykelnät. En GCväg mellan Strömsholm och Kolbäck är under byggnation av Trafikverket och
beräknas vara öppen för trafik under 2022. Mellan Kolbäck och Hallstahammar
finns det idag en GC-väg som dock slutar vid Lyckhem, vilket gör att kopplingen mellan kommunens tätort Hallstahammar och Kolbäck inte är funktionell och E18 är en barriär för fotgängare och cyklister. Trafikanterna är idag
hänvisade till att utnyttja en mindre grus/jordväg att ta sig fram på under E18.
Men eftersom vägen inte är anpassad för pendlingscykling, det vill säga att den
inte sköts under vinterhalvåret, utnyttjas den inte. En stor del av trafikanterna
passerar i stället E18 över befintlig vägbro (väg 252) där vägen är utformad
med endast en smal stödremsa och på- och avfarter till E18 finns.
Byggande av en gång- och cykelväg mellan Näs och Hallstahammar genomförs
för att skapa en mer tillgänglig och trafiksäker GC-väg. Genomförandet innebär
att kommunens tre tätorter får en sammanhängande gång och cykelväg.
I medfinansieringsavtalet beskrivs bakgrund och syfte till projektet, åtgärder,
projektet, finansiering, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och Hallstahammars kommun, projektorganisation samt tidplan för projektet. Det kommunala
åtagandet i och med ett undertecknande av avtalet innebär en kostnad för kommunen som enligt prisnivå (2021-03) uppgår till 8 650 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 143.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att kommunen ska uttala till Trafikverket att de i den fortsatta processen arbetar vidare
med trygghetsskapande åtgärder av särskilt tunneldelen som utformning, estetik
och kamerabevakning.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 170
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avtal mellan Hallstahammars kommun och Trafikverket Region
Öst avseende medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Lyckhem och
Hallstahammar, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att uttala till Trafikverket att de i den fortsatta processen arbetar vidare med
trygghetsskapande åtgärder av särskilt tunneldelen som utformning, estetik och
kamerabevakning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 171
Förslag till Västmanlands skogsstrategi 2030 – för yttrande

Dnr 250/21

Länsstyrelsen har skickat förslag till Västmanlands skogsstrategi 2030 för
yttrande till Hallstahammars kommun.
I maj 2018 fattade regeringen beslut om ett nationellt skogsprogram för
Sverige. I samband med det uppmanades alla län att starta regionala processer.
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Skogsstyrelsen, Region Västmanland,
Skogsmästarskolan, Sveaskog, Mellanskog och LRF har i samverkan med ett
stort antal aktörer tagit fram ett förslag till skogsstrategi för Västmanland.
Syftet med strategin är att tydliggöra hur Västmanlands aktörer och intressenter
med olika kopplingar inom skogens hela värdekedja tillsammans kan arbeta för
att nå visionen och målen i det nationella skogsprogrammet. De övergripande
viljeinriktningarna för Västmanlands regionala skogstrategi är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bra dialog mellan de som är beroende av/har intresse av skogen och dess
produkter.
Attraktiv arbetsmarknad (jämställd och med hög kompetens) kopplad till
skogen.
Engagerade skogsägare, tydlig ägande- och brukanderätt med långsiktiga
förutsättningar.
Länets invånare har god kunskap om skogens betydelse (ekonomi och
välbefinnande).
Hållbar utveckling av skogsbruket.
Mångbruk av skogen som bidrar till en livskraftig landsbygd.
Ta till vara innovations- och teknikutveckling för att stimulera nya skogsråvaror och affärsmöjligheter.
Skogar och skogsråvaror bidrar till klimatnytta och stärkt bioekonomi.
Klimatanpassning ska vara en del i brukande/nyttjande av skogen.

För att

prioritera och skapa engagemang kring konkreta frågor har följande fyra
fokusområden valts ut:
1.
Hållbar utveckling av skogsbruket med ökad klimatnytta.
2.
Mångbruk av skog för fler jobb och en hållbar tillväxt.
3.
Innovationer och förädling av skogsråvaror.
4.
Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.
Följande frågeställningar vill man särskilt ha svar på:
•
Om vi kan stå bakom strategin som helhet inklusive de nio viljeinriktningarna?
•
Om vi skulle vilja vara med och bidra i genomförandet av strategin?
•
Om de frågor vi är intresserade av ryms inom de fyra fokusgrupperna?
Om inte vad saknas?
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 171
Bygg- och miljöförvaltningen har i skrivelse kommenterat förslaget och byggoch miljönämnden har den 26 augusti 2021 § 69 beslutat att överlämna skrivelsen som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 5 augusti 2021 bland annat att förvaltningen inte har några synpunkter på föreslagen strategi eller de nio viljeinriktningar som presenterats och ställer sig därför bakom strategin som helhet.
Tekniska nämnden beslutade den 25 augusti 2021 § 107 att uttala följande: Att
punkten 3. Engagerade skogsägare, tydlig ägande- och brukanderätt med långsiktiga förutsättningar inte får medföra inskränkningar på allemansrätten. Att
någon av de övergripande viljeinriktningarna eller någon av strategins fyra
fokusområden bör innehålla begreppet biologisk mångfald. Att man i övrigt
inte har något att erinra mot förslag till skogsstrategi för Västmanlands län.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 september 2021 att man
inte har några synpunkter på föreslagen strategi eller de nio viljeinriktningar
som presenterats och ställer sig därför bakom strategin som helhet. De fyra
fokusgrupperna innehåller områden som är relevanta och viktiga att arbeta med
och det kan vara bra att fokusera på det viktigaste för att få framdrift i de frågor
man vill prioritera. Ser därför inget skäl att komplettera med ytterligare frågor.
Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2021 § 145 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen inte ska ha något att erinra
mot skogsstrategin.
Jenny Landernäs (M) yrkar dels att Hallstahammars kommun ska framhålla
vikten av att säkerställa att äganderätten inte åsidosätts i den föreslagna
skogsstrategin, dels att stycket i kommunens förslag till svar kring att hitta nya
system för att få andra att bruka skogen för andra nyttor måste utgå, dels att i
Hallstahammars kommuns svar betona vikten av att brukad skog är ett led i att
nå klimatmålen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att man inte har något att erinra mot förslag till skogsstrategi för Västmanlands
län.
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Forts KS § 171
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) enligt
bilaga 1§ 171/2021.
Mot beslutet reseverar sig Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
_________
Exp till: Länsstyrelsen
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsenheten
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Utdragsbestyrkande
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KS § 172
Vägledning ”Att fastställa miljökonsekvensnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper”
– för yttrande Dnr 233/21
Havs och vattenmyndigheten har skickat vägledningen ”Att fastställa miljökonsekvensnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål
för arter och naturtyper” för yttrande till Hallstahammars kommun
Vägledningen innehåller en metod som syftar till att kortfattat beskriva de olika
steg och bedömningar som vattenmyndigheten behöver utföra inför att miljökvalitetsnormer för vatten ska bestämmas för de ytvattenförekomster som är,
utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område. Syftet med metoden är att
uppnå en mer enhetlig och systematisk arbetsgång för de bedömningar som
vattenmyndigheten behöver göra för att identifiera vilka särskilda krav som behöver ställas avseende en enskild parameter eller kvalitetsfaktor med anledning
av det skyddade området, innan miljökvalitetsnormerna fastställs. När det gäller
frågan om undantag i skyddade områden beskriver denna vägledning enbart var
i arbetsprocessen vattenmyndigheten ska överväga om undantag är tillämpliga.
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna och länsstyrelser. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, samhällsplanerare och verksamhetsutövare kan ha användning av vägledningen.
Man önskar särskilt svar på:
• om arbetsgången i kapitel 3 är tillräckligt tydlig för att vara till stöd då
miljökvalitetsnormer ska fastställas i ytvattenförekomster som utgör, del
av eller påverkas av bevarandemål?
• om beskrivningen av hur den sammanvägda miljökvalitetsnormen kan
omhänderta ekologiska behov hos arter och naturtyper tillräckligt
tydlig?
Tekniska nämnden har den 25 augusti 2021 § 108 beslutat att avstå från att
yttras sig över vägledningen. Bygg- och miljönämnden har den 26 augusti 2021
§ 70 beslutat uttala att man inte har några synpunkter på vägledningen.
Kommunstyrelseförvaltningen framför i skrivelse den 26 juni 2021 förvaltningens ståndpunkt över förslaget till vägledningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 146.

Justerandes signatur
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Forts KS § 172
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över vägledningen ”Att fastställa miljökonsekvensnormer
för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och
naturtyper” överlämna kommunstyrelseförvaltningen skrivelse den 29 juni
2021.

________
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur
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KS § 173
Delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB – tecknande av aktier
Dnr 52/21
Energikontoret i Mälardalen AB erbjöd Hallstahammars kommun delägarskap i
bolaget genom aktieteckning i Energikontoret Mälardalen AB. Anmälan om
teckning av aktier kunde ske till och med den 11 maj 2021. Kommunstyrelsen
beslutade den 12 april 2021 § 76 att avstå från delägarskap i Energikontoret
Mälardalen AB genom aktieteckning. Vidare beslutades att Hallstahammars
kommun är fortsatt intresserad av ett delägarskap i Energikontoret Mälardalen
AB i de fall stämman beslutar om nyemission vid senare tillfälle. Kommunstyrelseförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att se över vilket mervärde ett
ägarskap skulle kunna innebära för Hallstahammars kommun. Förvaltningen
har vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021 § 131 redogjort för
uppdraget varefter kommunstyrelsen beslutade att ansöka om delägarskap i
Energikontoret Mälardalen AB.
Stämman för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att förlänga tiden för
aktieteckning till och med den 10 maj 2022.
Hallstahammars kommun erbjuds nu att köpa 170 aktier. Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till 1000-tal. Priset per aktie
är 100 kronor. Antalet aktier är baserat på invånarantalet kvartal fyra år 2020.
Aktieförvärvet kommer att kosta Hallstahammars kommun 17 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 147.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att teckna 170 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB till en kostnad om
17 000 kronor.
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KS § 174
Krishanteringsplan 2021-2023 för Hallstahammars kommun

Dnr 261/21

Enligt Lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen minska sin sårbarhet i
sin verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommunen ska ha förmåga och beredskap att hantera olika samhällsstörningar för
att hantera händelser och mildra dess negativa effekter. Varje mandatperiod ska
kommunen enligt lag fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Planen ska beskriva hur en uppkommen krissituation ska kunna
hanteras på ett välanpassat sätt så att störningar i samhällsviktiga verksamheter
minimeras.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 20 juli 2021 bland annat att
nu gällande plan fastställdes av kommunfullmäktige år 2013 och därefter har
smärre revideringar av redaktionell karaktär gjorts årligen och beslutats av
kommunchefen. Ett nytt förslag till krishanteringsplan har utarbetats av kommunstyrelseförvaltningen och är väl förankrad i kommunchefens ledningsgrupp. Förslaget baserar sig på lagstiftningens krav, kommunens risk- och sårbarhetsanalys, tidigare händelser samt hur kommunen organiserar sig i olika
typer av händelser. I förslaget ingår även stabsmetodiken samt begrepp som
U-sam och andra aktörer använder i samband med samhällsstörningar. Detta för
att underlätta språk och samverkan med andra aktörer vid olika typer av samhällsstörningar. Under hösten 2021 inrättas även en organisation för Tjänsteman i beredskap (TIB) i Hallstahammars kommun och krishanteringsplanen har
därför uppdaterats även gällande detta. Krishanteringsplanen är kopplat till
handlingsprogrammet gällande säkerhet och beredskap som övergripande beskriver kommunens inriktning och prioriteringar för arbetet med krisberedskap,
/civilt försvar och säkerhet för perioden 2019–2023.
Den nu gällande planen fastställdes av kommunfullmäktige, men utifrån kommunens nu gällande riktlinjer för styrdokument föreslås att kommunstyrelsen
fortsättningsvis fastställer krishanteringsplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 148.
Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till arbetsutskottets förslag, dels att
arbete ska inledas med att säkerhetsklassa/säkerhetspröva kommunstyrelsen/k
risledningsnämnden.
Tommy Emterby (KD) instämmer i Jenny Landernäs (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Justerandes signatur
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Forts KS § 174
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2013 § 4, fastställa Krishanteringsplan 2021-2023 för Hallstahammars kommun i enlighet
med en till ärendet hörande bilaga, samt
att kommunstyrelsen fortsättningsvis beslutar om fastställande av kommande
planer.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 175
Slutredovisning av projektet - utomhusdusch Skantzöbadet Dnr 172/21
Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2021 § 56 bland annat att ansöka hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 70 000 kronor från investeringsbudgeten för 2021 från ”Utomhusdusch Skantzöbadet” för utomhusdusch Skantzbadet och en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet.
Kommunstyrelsen beslutad den 17 maj 2021 § 92 bland annat att bevilja tekniska nämnden starttillstånd och att slutredovisning ska ske efter genomförandet.
Tekniska förvaltningen har upprättat slutredovisning av projektet. Tekniska
nämnden beslutade den 25 augusti 2021 § 114 att godkänna redovisningen och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 149.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
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KS § 176
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m juli 2021

Dnr 166/18

Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport.
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 16 augusti 2021 för Hallsta
Ridklubb t o m juli 2021.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 augusti 2021 § 89 att överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 150.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 177
Redovisning av betygsutfall våren 2021 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Dnr 268/20
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redovisas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har
därefter den 16 mars 2015 § 45 beslutat att redovisningen ska kompletteras med
en redovisning av resultaten i svenska, engelska och matematik. Därefter har
kommunstyrelsen beslutat att redovisningen ska kompletteras med hur många
elever som kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör
årskurs 2, de som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått
grundläggande behörighet enligt Skolverket. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betygsutfallet efter våren 2021 samt resultaten i
svenska, engelska och matematik. Med anledning av den nya gymnasiereformen redovisas betygsutfallet i andel godkända i alla ämnen.
Vårterminen 2018 var 64 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 58
% och Tunboskolan 83 %). I årskurs 8 var 61 % godkända i alla ämnen (Parkskolan 58 % och Tunboskolan 72 %).
Vårterminen 2019 var 71,6 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
72,5 % och Tunboskolan 71,3 %). I årskurs 8 var 64 % godkända i alla ämnen
(/Parkskolan 57,1 % och Tunboskolan 77 %). I årskurs 9 var 90,7 % godkända i
engelska (Parkskolan 91 % och Tunboskolan 90 %), matematik 87 %, (Parkskolan 86,9 % och Tunboskolan 87 %), svenska 96,3 % (Parkskolan 97,9 %
och Tunboskolan 92 %), svenska som andra språk 81,5 % (Parkskolan 80,8 och
Tunboskolan 100 %).
Vårterminen 2020 var 65,7 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
61,3 % och Tunboskolan 74,6 %). I årskurs 8 var 47,3 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 40,3 % och Tunboskolan 71,1 %). I årskurs 9 var 87 % godkända i
engelska (Parkskolan 85 % och Tunboskolan 92 %), matematik 84 %, (Parkskolan 84 % och Tunboskolan 83 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och
Tunboskolan 91 %), svenska som andra språk 52 % (Parkskolan 55 % och
Tunboskolan 0 %).
Vårterminen 2021 var 63 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan 61
% och Tunboskolan 72 %). I årskurs 8 var 72,4 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 67,6 % och Tunboskolan 87,5 %). I årskurs 9 var 90 % godkända i
engelska (Parkskolan 89 % och Tunboskolan 92 %), matematik 87 %, (Parkskolan 87 % och Tunboskolan 87 %), svenska 90 % (Parkskolan 89 % och
Tunboskolan 95 %), svenska som andra språk 87 % (Parkskolan 86 % och
Tunboskolan 100 %).
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Forts KS § 177
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 151.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att barnoch utbildningsnämnden ska återkomma i början på 2022 med dels jämförelse
av betygsresultaten våren 2021 med länets kommuner och riket, dels årskurs 6
betygresultat dels för de satsningar som gjorts bland annat på gemensamma
barn- och elevhälsan samt vad man ser för effekter av satsningarna.
Reijo Tarkka (V) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att det även
ska redovisas hur frånvaron ser ut och hur den följs upp.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
redovisning ska ske av skolinspektionens kvalitetsgranskning.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och bifall till vart och ett av Catarina Petterssons (S),
Reijo Tarkkas (V) och Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkanden.
Kommunstyrelsen beslutar såldes
att notera redovisningen som en anmälan, samt
att hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att inkomma med redovisning
till kommunstyrelsen under början på 2022 vad avser
•
•
•
•
•

jämförelse av

betygsresultaten våren 2021 med länets kommuner och

riket
årskurs 6 betygresultat
satsningar som gjorts bland annat på gemensamma barn- och elevhälsan
hur frånvaron ser ut och hur den följs upp samt vad man ser för effekter
av satsningarna.
skolinspektionens kvalitetsgranskning.

_________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
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KS § 178
Svar på motion av Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm
(V) och Christer Hansson (V) angående statliga medel till elevhälsan
Dnr 49/19
Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Christer Hansson (V) anför i en motion den 22 januari 2019 ”Sedan 2009 har Elevhälsans
Medicinska Insats (fd. skolhälsovården), erbjudit och givit vaccination HPV
(Humant Papilloma Virus) till flickor i år 5 och 6 i Hallstahammars kommun.
Vaccinet ges i 2 doser till flickor under 14 år och i 3 doser till flickor över 14
år. Dessa doser ges med ett visst tidsintervall. Vaccinet ska skydda den enskilda
flickan mot livmoderhalscancer. Över 90 % av vårdnadshavarna har, sedan
vaccinet började ges 2009, tackat ja till erbjudandet. Denna arbetsuppgift tillkom alltså år 2009 och är en förhållandevis stor arbetsuppgift för Sveriges skolsköterskor.
Varje injektion innebär att
En informations- och medgivandeblankett ska kopieras och skickas till alla
berörda vårdnadhavare för påskrift
Blanketten ska skickas tillbaka till EMI och läggas in i systemet (dokumenteras).
Vaccin ska beställas
Minst 2 vaccinationstillfällen som tidsmässigt passar verksamheten i skolan ska
bokas in
Vaccinet ges och vid detta tillfälle ska 2 skolsköterskor finnas till hands
Efterarbete med dokumentation i den medicinska journalen + rapportering till
vaccinationsmyndighet
Till allt detta har man beräknat en tidsåtgång på ca 25 min/injektion.
Alla Sveriges kommuner får ett statligt bidrag på 2 kr/kommuninvånare och år
för att denna vaccination erbjuds och administreras. Ersättningen är alltså ca
30 000 kr/år för Hallstahammars kommun. Vi anser att dessa pengar ska gå till
Elevhälsovårdens Medicinska Insats (EMI), för att ekonomiskt stärka möjligheten till den fortlöpande utbildning som skolsköterskorna behöver för att hålla
sig á jour med vad som sker inom det medicinska området. Dessa pengar skulle
alltså kunna bidra till att Hallstahammars skolor får en mer kompetent och därmed bättre Elevhälsovård. Dessutom finns en lagstadgad plikt för legitimerad
vårdpersonal att ständigt hålla sig uppdaterad inom sitt yrke. Nämnas kan också
att flera kommuner, tex Västerås stad, redan idag låter dessa pengar oavkortat
gå till EMI.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
Att: den statliga ekonomiska ersättningen som ges till Hallstahammars kommun
i form av 2 kr/invånare och år tillfaller Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).
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Forts KS § 178
Att: dessa pengar används för att stärka EMI:s kompetens i form av utbildning.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2019 bland
annat att elevhälsans medicinska del, EMI, är en del av elevhälsan i grundskolan och grundsärskolan. Den statliga ersättningen 2 kr/elev är inget som tilldelas nämnden, inte heller något som riktas till barn- och utbildningsnämnden
vid budgetfördelning. Ersättningen till kommunen kommer till den gemensamma ”kommunpåsen” som andra statliga generella bidrag. Olika fördelningssystem mellan kommuner gör att kommunens totala verkliga tilldelning kan
både öka eller minska över tid. Om medel inom budgetram skulle tilldelas EMI
skulle det vara för utökning till följd av nya arbetsuppgifter som tar mer tid att
utföra, inte till kompetensutveckling. Förändring och anpassning till nya
arbetsuppgifter är ständigt pågående i alla verksamheter. Elevhälsan har utökats
till följd av fler elever, nyanlända och därmed arbetsuppgifter. Möjligheten att
finansiera har skett genom riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag söks direkt
från staten. Inga specifika medel för just detta ändamål har tilldels barn- och
utbildningsnämnden. Elevhälsan, inklusive EMI, tilldelas årligen medel för sin
kompetensutveckling i likhet med andra yrkesgrupper. Det sker årligen i fördelning av internbudget till verksamheterna. Inga särskilda medel reserveras för
utökad kompetensutveckling för just en yrkesgrupp. Sen något år tillbaka finns
dessutom specifikt för EMI en ny riktad resurs genom Regionen. En länsgemensam resurs för EMI har inrättats för råd, stöd, möjlighet att delta i nätverk
och kompetensutveckling särskilt anpassad för länets skolsköterskor. Barn- och
utbildningsnämnden medfinansierar (årligen 30 tkr) för länsgemensam skolsköterska (heltid) och läkare (deltid). Genom det får EMI stöd att säkerställa att
vi uppfyller ansvaret, håller oss aktuella för förändringar och skolsköterskorna
får kompetensutveckling speciellt för den yrkesgruppen. Om kommunen väljer
att överföra den statliga ersättningen med 2 kr/invånare till barn- och utbildningsnämndens så är det mycket välkommet. Ersättningen behöver då prioriteras till att behålla den utökning av elevhälsans tjänster som finansieras av riktade statsbidrag. Det är ingen stor summa men i perspektivet att riktade statsbidrag minskas så behöver vi säkra långsiktiga lösningar snarare än ettåriga riktade bidrag från staten som är så osäkrade över tid.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2021 att den
aktuella posten har funnits bland de generella statsbidragen sen 2009. I Hallstahammars kommuns budgetmodell har de generella statsbidragen ingen direkt
koppling till de olika nämndernas budgetar utan budgeten bygger istället på hur
fullmäktige väljer att fördela de tillgängliga medlen. Hittills har ingen fått eller
blivit av med budgetmedel för att ett specifikt generellt statsbidrag tillkommit
eller tagits bort. I SKRs uppräkning av vilka generella statsbidrag som ingår i
anslaget för kommunal ekonomisk utjämning räknas i år upp 119 olika statsbidrag men samtidigt skriver SKR att listan inte är komplett utan endast inneJusterandes signatur
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Fort KS § 178
håller regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Att så här
12 år efter att ett statsbidrag introducerades utreda exakt hur denna utökning av
den kommunal ekonomisk utjämning fördelades i den budgetprocessen är
princip omöjligt. Då barn- och utbildningsnämnden redan idag medfinansierar
EMI så kan motionen anses vara besvarad och då i princip alla tillgängliga
medel redan är utfördelade i verksamheternas budgetar så kan det anses rimligt
att anta att barn- och utbildningsnämnden redan har detta anslag i sin nuvarande
budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 152.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående statliga medel till elevhälsan ska anses vara besvarad
med vad som anges ovan.
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KS § 179
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att tillsätta förstelärare för
att öka studiero och trygghet i skolan Dnr 368/20
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Skolorna i Hallstahammar ska rusta
eleverna för ett långt och inspirerande arbetsliv. Just nu är trenden den motsatta. Betygsresultaten är för låga, för få elever går ut högstadiet med godkända
betyg och för få elever tar studenten från gymnasiet. Samtidigt är det för många
som tycker att studieron brister och för många känner sig otrygga i sin skola.
Undersökningen Liv Hälsa Ung visar nedslående resultat i barn och ungas välmående. Det är något vi behöver jobba på många fronter kring.-/-/-/ Förstelärare arbetar med att stimulera och sprida kunskap till sina kollegor i sina
respektive områden. Studiero och trygghet skulle också kunna vara ett område
som det behövs ett ökad fokus på och en möjlighet att sprida goda exempel som
finns i våra skolor och i andras skolor.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att
tillsätta förstelärare inom området för att öka studiero och trygghet i skolan.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland annat att det i I Hallstahammars kommun finns i nuläget 24 förstelärare som
finansieras av statsbidrag, som alla avslutar sina uppdrag vid läsårets slut. Förvaltningen håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje
elev har rätt till studiero. Elevernas rätt till utbildning är stark i vår lagstiftning.
Hallstahammars kommuns skolor behöver höja skolresultaten. Under kommande tvåårsperiod är uppdragsbeskrivningen för förstelärare fastställd. Trygghet och studiero är ett begrepp som vi arbetar med inom elevhälsans arbete och
det är därför redan idag inkluderat i flera av de kriterier för förstelärarens uppdrag i Hallstahammars kommun. Ett utvecklingsarbete med en gemensam barnoch elevhälsa pågår i kommunen. Här arbetar man idag med flera fokusområden, där trygghet och trivsel, samt studiero är två av dem. Övriga är kunskapsresultat samt problematisk skolfrånvaro. Gällande studiero och trygghet och
trivsel så leder speciallärare och skolpsykolog arbetet tillsammans med skolornas elevhälsoteam och kuratorer, för att på så sätt öka trygghet och studiero
samt att öka likvärdigheten mellan skolor. Arbetet utgår ifrån gemensamma
rutiner och arbetssätt, men också utifrån skolor och klassers specifika behov.
Eftersom elevhälsa i klassrummet – där förebyggande och främjande arbete
med trygghet och studiero ingår – finns beskrivet i uppdraget, så anser vi att
förstelärare redan idag har ett sådant uppdrag. Det kopplas på så sätt ihop med
att öka kunskapsresultaten – som vi vet är en förutsättning för ett hälsosamt liv.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 15 juni 2021 § 54 att motionen ska
anses besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 26 maj 2021.
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Forts KS § 179
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 153.
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen gällande tillsättande av förstelärare för att öka studiero och trygghet i skolan ska anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut den 5 juni 2021 § 54.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 180
Svar på motion av Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD)
angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor
Dnr 56/20
Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) anför i en motion den 26
februari 2020 att ”Vi har alla läst och hört om hur missbruket av narkotika
sprider sig längre och längre ner i åldrarna. Många föräldrar är oroliga över utvecklingen, Hallstahammar är tyvärr inget undantag. Det finns ingen universallösning på problemen med det finns andra olika åtgärder som kan genomföras för att bidra till att få bukt med problemet. En åtgärd är narkotikahundar i
skolorna. Polismyndighetens riktlinjer ger oss möjligheten att använda narkotikahundar i brottsförebyggande syfte. Genom att möjliggöra för polisen att
använda hundar för sökning av droger i skolan så får vi större möjligheter att
upptäcka narkotikan innan den säljs av en ungdom till en annan. Inget får lämnas åt slumpen när det gäller våra ungdomars samtid och framtid. Vi måste
gemensamt jobba för drogfria skolor.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Hallstahammars kommun:
Att kommunen inför möjligheten för polisen att använda sig av narkotikahundar för oanmälda besök i kommunens skolor.
Att polisen ges möjlighet att använda kommunens skolor under utbildning av
narkotikahundar.
Att skolan bidrar med information om riskerna med droger genom att bjuda in
föreläsare som har erfarenhet på området.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020
bland annat att de i dagsläget når långt med vårt långsiktiga förebyggande
arbete. Om vi får kännedom om elever som riskerar att hamna i missbruk eller
om det finns misstanke om brott, så fungerar vår samverkan med ovan nämnda
instanser och vårdnadshavare bra. Skulle ett behov uppstå, där vi får signaler
om annat läge, är vi inte främmande att ompröva vår ståndpunkt kring att
använda narkotikahundar i förebyggande syfte och då följa de riktlinjer som
finns. Vi vill i sådana fall att detta sker när elever inte är på plats under skoldagen. Förebyggande och främjande arbete kring riskerna med alkohol, narkotika, droger, tobak samt spel, pågår regelbundet i skolan. Det sker också inom
ramen för kursplanerna i no- ch so-ämnen men också inom andra ämnen där det
berörs i bland annat i texter eller bilder, språkämnen, musik, svenska etc.
Temadagar, information, dialog med elever och föräldrar är några av de verktyg
vi har för att möta upp kraven i 2 § Skollagen. Skolornas elevhälsoteam arbetar
med att tidigt upptäcka tecken på bruk av narkotika men framförallt genom att
arbeta förebyggande. Ett gott samarbete med andra instanser – socialtjänst,
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Forts KS § 180
regionen, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomscoacherna samt polisen –
är avgörande för att vara uppdaterad med samhällets utveckling inom detta område och att snabbt samverka kring individer, situationer och fenomen som
uppstår. Skolorna arbetar tillsammans med barn- och ungdomscoacherna, som
har en person som är särskilt riktad till detta område och som bidrar i skolans
förebyggande arbete. Vi har också regelbunden kontakt med polisen för att vara
informerad om vad som händer inom området men också lokalt i kommunen.
Våra träffar är ibland spontana utifrån händelser, men också regelbundna planerade möten. Det viktiga är att vi hela tiden håller oss uppdaterade med senaste
evidens inom området, så att vi gör rätt saker. Det kan innebära att vi bjuder in
föreläsare men framförallt lägger skolan mest fokus på det dagliga förebyggande och främjande arbetet.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 15 december 2020 § 88 att
motionen angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor ska
anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse
den 24 november 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 154.
Claes Gustavsson (SD), Tommy Emterby (KD) och Jenny Landernäs (M) yrkar
bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Claes Gustavsson (SD) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor
ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 december 2020 § 88.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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Svar på motion av Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer
Hansson, samtliga (V) om inrättande av äldrefond Dnr 391/20
Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer Hansson, samtliga (V)
anför i en motion ”Hallstahammars kommun, precis som många andra kommuner, står inför stora utmaningar för att kunna hantera förändrad demografi.
Nedanstående graf visar utvecklingen av olika åldersgrupper mellan åren 2019
och 2028. Gruppen förskole och skolbarn ökar men den riktiga utmaningen
finns inom gruppen 80 år och äldre.-/-/-/
Vi i vänsterpartiet vill att vi redan nu tar tag i utmaningen av en större grupp
äldre. Nytt äldreboende planeras i Kolbäck, med driftstart 2025 med 55 platser.
Med dagens ambitionsnivåer och med Äppelparkens platskostnad, beräknas
driftbudgeten för nytt äldreboende med 55 platser till cirka 50 Mkr/år därför är
det viktigt att vi redan nu förbereder oss inför 2025. Vänsterpartiet menar att vi
är i stort behov av att inrätta en Äldrefond, som det fram till driftstarten av nytt
särskilt boende i Kolbäck avsätts medel till. Vi menar att allt utöver 1 % av
skatter och statsbidrag av årets resultat (cirka 10 Mkr) sätts av till fonden. Vi
vill redan i bokslut för år 2020 avsätta medel. Fonden kan sedan från 2024/
2025 användas för att lindra budgeteffekten något eller några år, alternativt
används fonden till att hålla nere lånebehov/hyresnivån. I kommande budgetomgångar bör budgeterade avsättningar till fonden ske. Viktigt att vi redan
nu planerar utifrån befolkningsutvecklingen.
Vänsterpartiet yrkar att frågan om inrättande av en äldrefond skyndsamt utreds
och att en fond inrättas i samband med att årsredovisningen för år 2020 behandlas. Regler för uppbyggnad av fonden och hur uttag skall kunna ske skall också
vara på plats till mars fullmäktige 2021.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 bland annat att de den är
mycket positiva till tanken om en äldrefond. Precis som motionärerna skriver
kommer demografin att vara en särskild utmaning för Hallstahammars kommun
under kommande årtionde. PWC har i sin långsiktiga finansiella analys uppskattat att äldreomsorgen i Hallstahammars kommun behöver betydande tillskott för att möta behoven inom äldreomsorgen fram till och med 2034/2035.
Genom en äldrefond kan effekterna av demografin fördelas på flera år och därmed också bland annat minska driftseffekterna för äldreboendet i Kolbäck.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden överlåter till andra att säkerställa att
denna eventuella äldrefond förvaltas på ett optimalt sätt för kommunens bästa.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 september 2021 att förslaget i sig är bra men dessvärre är det inte förenligt med svensk lagstiftning.
Kommuners möjligheter att göra liknande avsättningar regleras av Lagen om
Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) i kapitel 6, § 8 som regleras
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inom god redovisningssed av RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser.
Av dessa går att utläsa att: Reservering för utgifter som krävs för den framtida
verksamheten får aldrig redovisas i balansräkningen. Denna mening gör att den
ovan beskrivna avsättningen för att klara framtida verksamhet inte är förenlig
med svensk lag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 155.
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen gällande inrättande av äldrefond ska anses vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1
september 2021.
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V).
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Svar på motion av Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) om
obligatoriskt språktest inom omsorgsförvaltningen
Dnr 339/19
Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) anför i en motion
”Hallstahammars befolkning ökar, och det är positivt. Vi blir fler kommuninnevånare men vi blir också fler som är äldre. Vi kommer behöva fler händer i
äldreomsorgen. Det pågår planer för ytterligare ett äldreboende i Kolbäck. Det
gör att det behövs mer personal inom den yrkeskategorin. Och det är viktigt att
få människor att söka sig till de jobben. Att arbeta inom omsorgen ger kunskap
och lärdomar om hur det svenska samhället fungerar. Våra äldre behöver på
ålderns höst få känna sig trygga och sedda. Få rätt till den omsorg de arbetat för
hela livet. De behöver känna tryggheten i att den som ger omsorgen förstår
behoven jag som brukare har. Så är det inte alltid idag. Det kan göra brukaren
orolig, och allvarliga misstag kan förekomma. Det kan gälla behandlingar,
medicinering och även annan vård. Osäkerheten och språkförbistringen kan
också resultera i merarbete för befintlig personal. Stress och extrabelastning
kan i värsta fall medföra utbrändhet och sjukskrivningar i den gruppen. Den
statliga myndigheten IVO har pekat ut dåliga svenskkunskaper hos vård och
hemtjänstpersonal som ett ’riskområde’, som kan leda till kvalitetsproblem,
felaktigt utförd omsorg och i slutändan vårdskador. När det rekryteras mer
händer till omsorgen, oavsett om det är till platsanställd personal eller inom
hemtjänsten, bör det framgå att personal som sökes - gått godkänd kurs i
svenska. Det ska framgå genom ett språktest, att kunskaperna motsvarar den
nivå Socialstyrelsen rekommenderar. Personal som redan arbetar inom
omsorgen där man anser sig behöva språklyft ska erbjudas att vidareutbilda sig.
Med anledning av ovanstående förslås kommunfullmäktige att besluta:
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
obligatoriskt språktest -krav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för
nyanställningar inom äldreomsorgen.
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
språklyft för befintlig personal inom omsorg och hemtjänst om behov finns.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 november 2020 bland annat att för
att få legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården i Sverige krävs
kunskaper i svenska, danska eller norska. Kraven har sedan innan gällt länder
utanför EU och sedan en ny bestämmelse i patientsäkerhetsförordningen den 15
april 2016 gäller kraven även sökande inom EU. Förvaltningen hänvisar till
socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden säger även att det
går att få tillräckliga kunskaper i svenska för att förstå, tala, läsa och skriva
svenska i enlighet med de allmänna råden genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård och omsorgs
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programmet, eller genom annan motsvarande utbildning. Detta tillägg är avsett
för befintlig personal i verksamheterna, som inte har behörighet att börja läsa
svenska eller svenska som andraspråk på programgemensam nivå. Sådan personal kan alltså i stället läsa svenska eller svenska som andraspråk på gymnasiegemensam nivå. Förvaltningen anför vidare att en särskild språktestning
kommer inte att ske eftersom det redan skett vid betygsbedömningen efter slutförd kurs i svenska. Ett arbete för att gynna språkutvecklingen inom hela förvaltningen pågår redan och en särskild språkpolicy för hela förvaltningen håller
på att arbetas fram. Socialförvaltningen ska också möjliggöra språkutvecklingen för alla sina medarbetare och talar öppet om språk och språkutveckling.
Hela arbetet kommer att dokumenteras i en särskild handlingsplan. Det svenska
språket som används på arbetsplatserna ska vara enkelt, vårdat, begripligt och
kunna användas och förstås av alla.
Socialnämnden föreslår den 26 november 2020 § 114 att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens
skrivelse den 12 november 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 156.
Claes Gustavsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på Claes Gustavssons (SD) yrkande.
Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till motionen i den del av vad avser att
omsorgsförvaltningen ska ges i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
obligatoriskt språktest -krav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för
nyanställningar inom äldreomsorgen, dels att motionen i övrigt ska anses vara
besvarad.
Tommy Emterby yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts besluta kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på dels Claes Gustavsson (SD) yrkande dels
Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att motionen angående obligatoriskt språktest inom omsorgsförvaltningen ska
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialnämndens
beslut den 26 november 2020 § 114.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning
(EU) 2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 – för yttrande
Dnr 262/21
Miljödepartementet, Regeringskansliet har översänt remiss gällande Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU)
2018/841 (LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999 till Hallstahammars
kommun för yttrande.
Det anförs i remissen att LULUCF-sektorns kapacitet att avlägsna koldioxid
från atmosfären har minskat: en femtedel av nettoborttagningarna från sektorn
gick förlorade mellan 2013 och 2018. Enligt Europaparlamentets prognoser är
det möjligt att vända denna trend under det närmaste decenniet, men där nuvarande regelverk inte ger tillräckliga incitament och verktyg. Andra problem
är bristen på ett integrerat politiskt ramverk för att öka synergierna inom marksektorn (jordbruk och LULUCF), komplexiteten i LULUCF-redovisningsreglerna och kvalitetsluckorna i övervaknings- och rapporteringssystem.
Remissen ger förslag på ändring av förordningarna (EU) 2018/841 och (EU)
2018/ 1999 som syftar till att förenkla efterlevnaden av regler, fastställa medlemsstaternas mål för 2030 och förbindelser sig till kollektiv klimatneutralitet
2035 inom markanvändning, skogsbruk och jordbrukssektorn, samt förbättrad
övervakning, rapportering, spårning av framsteg och granskning. Förslaget om
ändring av LULUCF-förordningen (EU) 2018/841 och förordning (EU)
2018/1999 är en del av paketet "Fit for 55". Förslaget syftar till att stärka
LULUCF-sektorns bidrag till den ökade övergripande klimatambitionen genom
att för perioden 2026–2030 införa bindande krav om ökad sänka på medlemsstatsnivå för att sammantaget uppnå en kolsänka om 310 miljoner ton till 2030.
Efter 2030 föreslås en kombinerad marksektor (LULUCF och jordbruk) skapas
med målet att uppnå sektoriell klimatneutralitet på EU-nivå från 2035.
Av Regeringskansliets faktapromemoria 2020/21:FPM138 framgår att Regeringen konstaterar att kommissionens förslag till revidering av LULUCF-förordningen innebär omfattande förändringar jämfört med dagens regelverk, och
ser behov av ytterligare analyser. Regeringen ser positivt på kommissionens
inriktning mot ökad klimatambition men bland annat behöver effekten av ökade
incitament för nettoupptag på andra miljömål, landsbygdsutveckling och en
växande cirkulär bioekonomi analyseras. Regeringen delar vidare kommissionens bedömning att den negativa trenden med en minskad kolsänka inom
EU behöver motverkas som ett led i att nå det långsiktiga klimatneutralitetsmålet. Regeringen är dock kritisk till den föreslagna beräkningsmodellen för
medlemsstaternas åtagande och ifrågasätter den föreslagna ansvarsfördelningen. Regeringen anser därutöver att det åtagande som tilldelats Sverige till
år 2030 bör sänkas till en nivå som är kompatibel med det svenska klimatpolitiska ramverket och möjliggör en utveckling av bioekonomin med en fortsatt
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hög aktivitet i svenskt skogsbruk i linje med dagens nivå. Regeringen avser
analysera detta närmare. Regeringen framhåller att ytterligare analys krävs på
medlemsstatsnivå för vilka åtaganden som på ett samhällsekonomiskt effektivt
sätt bidrar till klimatneutralitetsmålet 2050. Därtill bör medlemsstaternas
åtaganden vara indikativa. Regeringen anser att inrättandet av en utvidgad
marksektor som också innefattar utsläpp från jordbrukssektorn kan vara möjligt
för perioden efter 2030 och avser analysera detta vidare. Regeringen anser dock
att det territoriella ansvaret för utsläppen från sektorn ska bibehållas och att
samtliga medlemsstater måste bidra till omställningen. Regeringen ser därför
betydande risker i att eftersträva klimatneutralitet i en specifik sektor på EUnivå och framhåller att klimatneutralitetsmål för en utvidgad marksektor
snarare bör sättas på nationell nivå inom respektive medlemsstat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 157.
Kommunstyrelsen beslutar
att man avstår från att yttra sig över remissen gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/841
(LULUCF) och förordning (EU) 2018/1999, samt
att uttala följande
Finns det en förväntan att få in synpunkter på remissen så bör det finnas en
rimlig möjlighet för förtroendevalda att sätta sig in i remissen innehåll.
Kommunen har inte resurser på tjänstemannasidan som kan översätta liknande
dokument inför politiska beslut om yttranden. Kommunstyrelsens ledamöter
önskar en översättning till svenska om kommunen ska yttra sig.

_________
Exp till: Miljödepartementet
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Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående ägandeskapet och
drift- och utvecklingsansvaret av respektive fritidsyta och fritidsanläggning. Dnr 227/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns ett antal fritidsanläggningar där det är otydligt om vem i Hallstahammars kommuns organisation som
har ägandeskapet av anläggningen. Det är inte klargjort om vem som ska sköta
och utveckla eller, i vissa fall, avveckla anläggningen. I några fall har denna
otydlighet lett till att anläggningen har fått förfalla.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Reder ut vem i Hallstahammars kommuns organisation som har ägandeskapet
och drift- och utvecklingsansvaret av respektive fritidsyta och anläggning.”
Kommunchefen anför i skrivelse att det närvarande pågår en utredning som
innebär att förvaltningen kommer att föreslå en ny ansvarsfördelning av uppdragen mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det var i grunden ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsenhet och tekniska nämnden/förvaltningen som behövde ses
över och tydliggöras. I det arbetet kom också flera frågor upp som rör ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen och tekniska
nämnden/förvaltningen. Det är precis som motionären skriver lite otydligt
vilken nämnd/förvaltning som ansvarar för vilka anläggningar. Det får också
till följd att ”brukare/kunder” såsom föreningar och viss mån företagare måste
vända sig till flera förvaltningar med sina ärenden. Det framstår då som att man
som ”kund” blir hänvisad runt i kommunen. Förvaltningens förslag förväntas
komma upp för politisk behandling under kvartal 3, 2021 varvid gränserna
tydliggörs.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 158.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen gällande ägandeskapet och drift- och utvecklingsansvaret av
respektive fritidsyta och fritidsanläggning ska anses besvarad med hänvisning
till kommunchefens skrivelse den 13 augusti 2021.
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Bildande av nytt VA bolag - Mälarenergi vatten AB – godkännande av bolagsordning, aktieägaravtal , ägardirekt, uppdragsavtal m m Dnr 255/20
Kommunchefen anför i skriveles den 2 september 2021 bland annat att kommunfullmäktige föreslås att besluta att bilda och fortsättningsvis äga 9% av
aktierna i ett gemensamt VA bolag, Mälarenergi Vatten AB. VA-bolaget ska
samägas med Mälarenergi AB och Surahammars kommun genom Surahammmars kommunalteknik AB. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås även godkänna Aktieägaravtal och bolagsordning. Under 2016 uppvaktade
Surahammars kommun Mälarenergi AB om ett samarbete inom va-verksamheterna. En snabbutredning påvisade vilka legala förutsättningar som gällde
avseende att köpa tjänster samt gemensamt bolag. Under tiden anslöt Hallstahammars kommun till dialogen, med syfte att stärka de tre kommunernas förmåga att hantera en fortsatt god vattenförsörjning och effektiv rening av avloppsvatten. 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan Västerås, Hallstahammar och Surahammar om att utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam
va-organisation och Sweco anlitas för att ta fram en rapport att presenteras för
parterna våren 2020. Den pekar på ett antal förutsättningar för genomförande,
bland annat att ett gemensamt bolag är en förutsättning för att kunna gå vidare.
För Hallstahammars del har en särskild rapport genomförts av SWECO avseende, hur ett scenario kan gestalta sig om kommunen även i fortsättningen
bedriver VA verksamheten helt i egen regi.
Syftet med ett gemensamt bolag är att säkra upp VA verksamheten övertid och
att den ges bättre förutsättningar att arbeta med att förbättra och säkerställa
leveranserna på lång sikt. Det nya bolaget bör kunna attrahera rätt kompetens
inom ett område där det är svårt att finna rätt resurser, speciellt som mindre
aktör. Det är dock viktigt att det nya bolaget styrs så att de gemensamma kostnaderna över tiden inte ökar i förhållande till övriga kostnader. Samverkan
inom VA-området förbättrar förutsättningarna för att på ett effektivt sätt bedriva arbetet med att säkra vattentillgång samt förbättra den ekologiska statusen
i berörda sjöar och vattendrag. En samverkan, genom ett gemensamt VA-bolag
som spänner över tre kommuner med sammankopplade vattendrag, förbättrar
inte bara möjligheterna beskrivna ovan. Det ger också en bättre bas för att
kunna attrahera och behålla rätt kompetens, utveckla lösningar för effektiv
rening och distribution av dricksvatten samt avloppsvatten. Över tid kommer
också skalfördelar att växa fram, då de idag olika verksamheternas system och
organisationer har integrerats.
Under våren 2021 har parterna gemensamt drivit arbetet med att ta fram
underlag för hur ett gemensamt ägt bolag skulle kunna formeras och drivas. I
det arbetet har tagits med ett antal principiella förutsättningar utöver de som
Mälarenergi ställde initialt.
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Det är:
• Taxor och priser sätts och beslutas kommunvis
• Respektive kommun äger även i fortsättningen sina resp VA anläggningar
och distributionsnät
• Det nya bolaget är ett sk kompetens- och driftbolag och ombesörjer drift,
skötsel, underhåll, utveckling och genomför de av kommunen beslutade
investeringar på anläggningar och nät samt utför övriga för VA-verksamheten nödvändiga uppgifter, såsom administration, kundservice och VAplanering, i enlighet med ett s k uppdragsavtal
• Respektive kommun ska ersätta VA-bolaget för personal- och övriga
kostnader som uppkommer vid uppdragets fullgörande enligt följande:
•
Kostnader som är direkt hänförliga till VA-bolagets utförande av
uppdrag enligt uppdragsavtalet ska till fullo bäras av den
aktuella ägaren. Kostnader fördelas genom tidsskrivning på VAbolagets respektive ägare eller anläggningsobjekt.
•
Övriga VA-bolagets kostnader, som är gemensamma för samtliga
VA-bolagets ägare, ska fördelas mellan ägarna i förhållande till
ägarandel.
• Taxekonstruktioner och prisuppbyggnad synkroniseras över tid, varje kommun/VA-kollektiv bär sin egen kostnad
• Bolaget förfogar över lagd budget, inklusive verkställande av resp kommuns beslut om investeringar
• Det kommer att göras en översyn av arbetsställen
• Mälarenergikoncernens styrning, policys och riktlinjer används för bolaget.
Till exempel årsklocka, beslutsprocesser, planering, investeringsramar
(kommunvis)
VA-verksamheten regleras i speciallagstiftning som reglerar det ekonomiska
ramverket för bolaget. De respektive verksamhetsområdena (kommunvis) för
va-verksamheten och dess kundkollektiv ska bära sina egna kostnader precis
som idag. Det nya bolaget kommer att få ta del av vissa centrala kostnader hos
Mälarenergi AB och fördelas procentuellt efter andelar i bolaget (för Hallstahammars del 9 %.) Det kan behövas vissa initiala kostnader för att bilda bolaget
som en översiktlig beräkning kan uppgå till ca 3 miljoner kronor varav Hallstahammars kommun del blir ca 270 000 kronor.
Tekniska nämnden kommer att behandla ärendet den 22 september 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 159.
Catarina Pettersson (S) yrkar att fastställande av uppdragsavtalen ska återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att antalet
lekmannarevisor i bolaget ska utökas så att Hallstahammars kommun och
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Forts KS § 185
Surahammars kommun har rätt utse en lekmannarevisor och en ersättare i
bolagets revision varvid det ankommer på Hallstahammars och Surahammars
kommuner att fördela platserna.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen att återremittera uppdragsavtalet för ytterligare beredning. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till dels arbetsutskottets förslag i övrigt, dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta, under förutsättning av att
lämplighetsprövningen samt samrådet med Säkerhetspolisen inte resulterar i att bildandet av det nya bolaget inte får genomföras ur säkerhetsskyddssynpunkt,
att Hallstahammars kommun bildar ett VA bolag, Mälarenergi Vatten AB, med
ägarandel motsvarande 9 % av bolaget tillsammans med Västerås stad genom
Mälarenergi AB, och Surahammars kommun genom Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022,
att godkänna förslag till bolagsordning för Mälarenergi Vatten AB enligt en till
ärendet hörande bilaga 1,
att godkänna aktieägaravtalet enligt en till ärendet hörande bilaga 2,
att anslå 180 000 kronor för kommunens del av aktiekapitalet i VA bolaget,
samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna de avtal som krävs för verksamhetens bedrivande, utöver bolagsordningar och aktieägaravtal,
att fastställa ägardirektiv i enlighet med en till ärendet hörande bilaga 3,
att tekniska nämnden även fortsättningsvis ska fullgöra kommunens ansvar som
huvudman för VA verksamheten, samt
att antalet lekmannarevisor i bolaget utökas så att Hallstahammars kommun och
Surahammars kommun har rätt utse en lekmannarevisor och en ersättare i bolagets varvid det ankommer på Hallstahammars och Surahammars kommuner
att fördela platserna.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att återremittera uppdragsavtalet för ytterligare beredning.
________
Exp till: Kommunchefen
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Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial
(SOU 2021:32) – för yttrande Dnr 232/21
Flertalet kommuner inbjudits att lämna synpunkter på regeringens förslag till
ny lagstiftning om pliktexemplarsleveranser och lagring. Yttrande ska vara
Utbildningsdepartementet senast den 30 september 2021.
Enligt svensk lag ska allt tryckt och publicerat material i Sverige bevaras för
eftervärlden (text, bild, rörlig bild och ljud). Pliktmaterial är en demokratisk
resurs som samlas in för att bevara uttryck för det offentliga samtalet och för att
tillgodose rätten att ta del av och skapa kunskap, åsikter och andra uttryck. Det
är en del av kulturarvet som ska tillhandahållas över tid för forskning och annan
användning. Materialet ska hanteras utan att materialet förvanskas. Infrastrukturen för informationsöverföring har utvecklats så att vem som helst kan göra
material tillgängligt för allmänheten. Nuvarande pliktexemplarslag utformades
för ett analogt medielandskap och omfattar fysiskt utgivna medier. Visst
elektroniskt material som görs tillgängligt via nätverk kan idag samlas in med
stöd av e-pliktlagen. Utvecklingen av hur text, bild, rörlig bild och ljud produceras och sprids har gått så långt att lagstiftningen inte längre omfattar allt som
avsågs att samlas in. Regeringen har konstaterat att pliktlagstiftningen behöver
revideras och har gett uppdraget att se över regelverket till en särskild utredare.
Utredningen föreslår att en ny pliktmateriallag med tillhörande förordning ska
ersätta dagens regelverk. Lagstiftningen föreslås ändras på ett flertal punkter:
• Den nya lagen görs så långt som möjligt medie-, teknik- och formatoberoende, den ska medge insamling av det som sprids och kommer att spridas
i nya medier, med ny teknik och i nya format.
• Införa fler insamlingsmetoder, utöver dagens leveransplikt vill man även
införa rekvisition och egeninsamling av pliktansvarig myndighet
• Kungliga biblioteket (KB) blir pliktansvarig myndighet och Lunds universitet får ansvar för reservexemplar av skrifter.
• Pliktexemplar, med undantag för skrifter och tekniska upptagningar, lämnas via nätverk.
• Reglerna om insamling kompletteras med bestämmelse om vite, undantag
och avvikelser samt bestämmelser som reglerar möjligheten att överklaga.
• Pliktmateriallagen ska reglera att känsliga personuppgifter får behandlas
för arkivändamål och för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
Tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
bygg- och miljönämnden och socialnämnden har samtliga yttrat sig över förslaget. Av yttrandena kan man utläsa att man ser att
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Forts KS § 186
pliktlagstiftningen kommer att ställa högre krav på kommunens verksamheter
för att efterleva lagstiftningen och att detta i framtiden kommer att ställa krav
på mer resurser när det gäller rutiner, kompetenshöjning och infrastruktur för
leveranser.
Kommunstyrelseförvaltningen anför att förändringarna av pliktlagstiftningen
kommer att ställa högre krav på kommunens verksamheter för att efterleva lagstiftningen och att detta i framtiden kommer att ställa krav på mer resurser när
det gäller rutiner och kompetenshöjning när det gäller lagstiftningen. Även
infrastruktur för leveranser till Kungliga biblioteket måste finnas och här finns
ett stort behov av att se över möjligheterna till elektronisk överföring.
Även infrastruktur för leveranser till Kungliga biblioteket måste finnas och här
finns ett stort behov av att se över möjligheterna till elektronisk överföring.
Arbetsutskottet besluta den 6 september 2021 § 160 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att man ser att
pliktlagstiftningen kommer att ställa högre krav på kommunens verksamheter
för att efterleva lagstiftningen och att detta i framtiden kommer att ställa krav
på mer resurser när det gäller rutiner, kompetenshöjning och infrastruktur för
leveranser samt i övrigt överlämna nämndernas synpunkter över förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uttala följande:
Hallstahammars kommun ser att pliktlagstiftningen kommer att ställa högre
krav på kommunens verksamheter för att efterleva lagstiftningen och att detta i
framtiden kommer att ställa krav på mer resurser när det gäller rutiner, kompetenshöjning och infrastruktur för leveranser samt i övrigt överlämna nämndernas synpunkter över förslaget.

_________
Exp till: Utbildningsdepartementet
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnde
Socialnämnden
Strategisk utvekling
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Revisionsrapport ”Granskning av investeringsprocessen” Dnr 93/21
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC granskat kommunens investeringsprocess. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer en
ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet,
förutsägbarhet och intern kontroll. Inom ramen för granskningen har investeringsprojektet Kulturhuset särskilt granskats.
Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen
och tekniska nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en ändamålsenlig
investeringsprocess. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig.
I skrivelse från revisorerna daterad den 25 februari 2021 rekommenderar
revisorerna att kommunstyrelsen beaktar följande:
• Riktlinjer för investeringar kompletteras med tydliga anvisningar av hur
verksamheternas behov ska skrivas fram och analyseras
• Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för
bygg- och anläggningsprojekt
• Säkerställ ändamålsenliga rutiner och processer för uppföljning av
genomförda upphandlingar
• Säkerställ att i ramavtal ska som huvudregel en uppskattad kvantitet
anger samt att fastställd takvolym finns
Revisorerna önskar ett yttrande från kommunstyrelsen och tekniska nämnden
senast den 23 juni 2021.
Tekniska förvaltningen bemöter i skrivelse den 14 april 2021 vad som framkommer i rapporten. Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2021 § 58 att
överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över revisionsrapporten.
Kommunstyrelseförvaltningen uttalar sig i skrivelse den 1 september 2021 om
de rekommendationer som ges i rapporten och föreslår att synpunkterna som
framförts beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 159.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande uttala att synpunkter som framförts i rapporten kommer att
beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet, samt
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att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

__________
Exp till: Revisorerna
Ekonomi- och finans
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KS § 188
Biljettpriser i kollektivtrafiken 2022

Dnr 270/21

Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland har i skrivelse den 7 juli 2021 dels
informerat Hallstahammars kommun om fattade beslut om rubricerade biljettpriser och dels efterfrågar kommunens beslut vad gäller biljettpriserna i den
inomkommunala trafiken. Kommunerna i Västmanland beslutar om biljettpriserna i sin inomkommunala trafik. Region Västmanland fattar beslut om biljettpriserna i den regionala trafiken.
Den 18 maj 2021 fattade kollektivtrafiknämnden i Västmanland beslut om en
ny zonstruktur och en ny biljettflora som börjar gälla i kollektivtrafiken i Västmanland från och med januari 2022. Den 15 juni 2021 fattade regionfullmäktige beslut om nya biljettpriser i regiontrafiken. Priserna börja gälla i januari
2022.
Hallstahammars kommun införde nolltaxa för resande med den inomkommunala allmänna kollektivtrafiken i augusti 2001 efter beslut i Hallstahammars
kommunfullmäktige.
I samband med att kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 158 beslutades
som ett inriktningsbeslut att överlämna den tidtabellförlagda kollektivtrafiken
till Kollektivtrafikmyndigheten då nuvarande avtal går ut augusti 2021 att trafiken även fortsättningsvis ska vara avgiftsfri (nolltaxa). Detta innebär att nolltaxa består även från och med januari 2022.
Hallstahammars kommun anser det viktigt att på detta sätt främja det kollektiva
resandet av många skäl.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 162.
Kommunstyrelsen beslutar
att vidhålla sitt tidigare beslut den 16 december 2019 § 158 att den inomkommunala trafiken fortsättningsvis ska ha nolltaxa (avgiftsfri).

_________
Exp till: Region Västmanland, kollektivförvaltningen
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Gratifikation till Hallstahammars kommuns medarbetare 2021
Dnr 255/21
Kommunstyrelsen har sedan pandemin startade beslutat vid ett antal gånger att
visa sin uppskattning till samtliga medarbetare för deras insatser med att dela ut
presentkort och gratifikationer. Inför sommaren 2020 utdelades ett presentkort
värt 450 kronor till samtliga medarbetare. I samband med december månads lön
2020 delades en gratifikation ut på 1500 kronor till samtliga medarbetare och
3000 kronor för de medarbetare som arbetade inom särskilt utsatta verksamheter. Förutom gratifikationen delades även den sedvanliga julgåvan ut. Inför
sommaren 2021 delades ett gåvokort ut för att visa uppskattning till alla medarbetare som fortsatt hållit ut och arbetat hårt under vintern och våren och för
att visa uppskattning till alla lokala företagare som också haft en tuff tid, De
som arbetade inom särskilt utsatta verksamheter fick gåvokort till ett värde av
600 kronor. Övriga medarbetare fick gåvokort till ett värde av 400 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivesle den 2 september 2021 bland
annat att smittan har gått ner under sommarmånaderna, men är nu på uppåtgående igen. Pandemin är inte över. Det är fortsatt viktigt att förhindra smittspridningen och verksamheterna är tvungna att fortsatt anpassa sig till rådande
omständigheter. För att kommunen både ska kunna visa personalen uppskattning för det arbete som utförs och samtidigt stötta de lokala företagen har den
politiska ledningen framfört att kommunen i år ersätter den sedvanliga julgåvan
med en gratifikation om 450 kronor som delas ut till medarbetare i form av
gåvokort. Gåvokorten delas ut till samtliga anställda i Hallstahammars kommun
oavsett anställningsform. Det gäller även våra vikarier, såväl månads- som timavlönade vikarier. När det gäller timavlönade vikarier, ska dessa vara anställda
och ska ha arbetat 40 procent eller mer i snitt under perioden juli – november
2021.
Kostnad för gåvokorten kommer att uppgå till ca en miljon kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 september 2021 § 163.
Kommunstyrelsen beslutar
att ersätta 2021 års julgåva med en gratifikation i form av gåvokort om 450
kronor till medarbetare i Hallstahammars kommun som uppfyller kriterierna
enligt tjänsteskrivelse 2021-09-02,
att presentkorten gäller under tiden 1 december 2021 – 28 februari 2022, samt
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att anslå en miljon kronor ur kommunstyrelsens budgetram för gåvokort.

_________
Exp till: HR-chefen
Ekonomi- och finans
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KS § 190
Försäljning av fastigheten Tunbo 1:5 i Kolbäck – godkännande av köpekontrakt Dnr 210/21
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 95 om förvärv av fastigheten
Tunbo 1:5 i Kolbäck till en köpeskilling av 3 600 000 kronor.
Fastigheten köptes in av strategiska skäl där tanken var att den skulle användas
för en ny förskola i Kolbäck. Efter att möjligheterna till att bygga om fastigheten till förskola undersökts kom man fram till att det inte går att uppfylla dagens
riktvärden för buller på skolgård med nuvarande byggnads placering. Med anledning av detta beslutade tekniska nämnden den 19 maj 2021 § 79 att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta om försäljning av fastigheten Tunbo 1:5
i Kolbäck. Kommunstyrelsen beslutade att tekniska nämnden ska bemyndigas
att bereda försäljning av fastigheten Tunbo 1:5 i Kolbäck. Tekniska nämnden
beslutade därefter den 16 juni 2021 § 98 att uppdra till arbetsutskottet att godkänna köpeavtalet gällande Tunbo 1:5 i Kolbäck.
Tekniska chefen anför i skrivelse den 6 september 2021 bland annat att man
direktupphandlat fastighetsmäklare för uppdraget att sälja fastigheten. Fastigheten säljs i befintligt skick, med friskrivningsklausul för eventuella dolda fel
samt utan besiktningsklausul. Fem anbudsgivare har lämnat 66 bud. Högsta bud
som lämnat är 5 650 000 kronor. Förslag till köpekontrakt har upprättats med
budgivare som lämnat bud på 5 600 000 kronor. Köpeskillingen uppgår till
5 600 000 kronor och köparen tillträder fastigheten den 20 december 2021 eller
annat datum enligt överenskommelse.
Tekniska nämndens arbetsutskott har den 7 september 2021 § 109 beslutat godkänna köpekontrakt för fastigstigheten Tunbo 1:5 i Kolbäck.
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att köpekotraktet ska godkännas.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att godkänna köpekontrakt för fastigstigheten Tunbo 1:5 i Kolbäck för en köpeskilling om 5 600 000 kronor.
_________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finans
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KS § 191
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-13
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-13
- Arbetsutskottets protokoll 2021-09-06
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
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