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2019-12-02

Kommunstyrelsen
Plats och tid
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Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30-16.15
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf ej § 260
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M) ej § 251-266
Tommy Emterby (KD)
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)
Lennart Andersson /S) § 260
Stieg Andersson (M) § 267-290
Ersättarna: Lennart Andersson (S) ej § 260, Lennart Ahlström (S), Hanane Haddad
(L), Reinder Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M) ej § 267, Kenth
Erngren (V), Ewa Björklind (SD), samt sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef
Carin Becker Åström, övriga se § 251.

Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 5 december 2019 klockan 17.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

251 - 290

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S) ej § 260
Justerande

Anna Gunstad Bäckman (C) § 260

……………………………………………………………………………………………

Kjell Ivemyr (S)

Hans Strandlund (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 251 - 290

Sammanträdesdatum

2019-12-02

Anslaget uppsättes

2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2019–12-28
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KS § 251
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 253 – Bygg- och miljöchef Anders Östlund
§ 254, 271, 272 – Socialchef Lillemor Quist
§ 258 – Kommunchef Carin Becker-Åström, redovisningscontroller Nicklas
Erngren
§ 259 – Ekonomi- och finaschef Mikael Wrang Eriksson
§ 261 – Vi i Hallsta, XX, XX, XX, näringslivschef Madeleine Ahlqvist
§ 268 – Teknisk chef Carina Elliot
§ 275, 276 - Miljöstrateg Thomas Norrman
§ 279 - Säkerhetsamordnare Lina Marklund
§ 282 – Projektledare Eva-Lena Verner
§ 285 – Kommunjurist Armine Kanakanian
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 12.00 – 14.30
Sammanträdet återupptas.
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KS § 252
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Dnr 6/19

Håkan Freijd (M) och Jenny Landernäs (M) informerar från senaste mötet med
Strategiska regionala beredningen.
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet med Norra Västmanlands
samordningsförbund.
Reijo Tarkka (V) informerar från senaste mötet med Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund.
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KS § 253
Taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen fr o m den 1 januari 2020 Dnr 364/19
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november § 2019 § 123 att fullmäktige ska anta ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom
livsmedelslagstiftningen samt bygg- och miljönämnden bemyndigas att besluta
om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag.
Nu gällande avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen antogs av kommunfullmäktig den 19 december 2016 § 202.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 16 oktober 2019 bland annat
att för att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas
till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som
träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre
gäller. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under
2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019.
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer
kommunerna antagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av
2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 198.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 202 och från och
med 1 januari 2020 anta ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga bygg- och miljönämnden att besluta om sådana redaktionella
ändringar i innehållet som direkt följer av lag.
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KS § 254
Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m 1
januari 2020 Dnr 359/19
Socialnämnden föreslår den 21 november 2019 § 119 att fullmäktige ska fastställa avgifter för vården och omsorgen fr o m den 1 januari 2020.
Nu gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Hallstahammars
kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 201.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen
från och med 1 januari 2020. De förändringar som föreslås är i enstaka fall nya
avgifter men i huvudsak ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräkning för
år 2020 av avgiftsnivåerna med i genomsnitt 2,5 %. I vissa fall är ökningen mer
än 2,5 % för att avgiften bättre ska harmonisera med omgivningen. De större
justeringanar i taxan är bland annat: Trygghetslarm (ingår i maxtaxan) ökar från
240 kr/mån till 300 kr/mån. Dagvård (ingår i maxtaxan) ökar från 72 till 90
kr/dag för att motsvara kommunens kostnader bättre och vara på en ungefärlig
nivå med omvärlden. Avgiften för ledsagning/avlösning from den 11 timmen
(ingår i maxtaxan) är ett tydliggörande i nuvarande taxa. Till och med 10 timmar är denna service kostnadsfri. Avgiften för hemsjukvård (ingår i maxtaxan)
har tidigare funnits i flera nivåer som inneburit en onödig administrativ pålaga
men också att dessa avgifter inte justerats på flera år. För den som använder
mycket hemsjukvård finns månadsabonnemanget som ligger på en låg nivå.
Alla som använder sig av tillfälliga hemsjukvårdsinsatser får betala samma
summa oberoende av när dessa sker.
De avgifter som inte ingår i maxtaxan är i huvudsak uppräknade med 2,5 % för
att motsvara den ökade kommunala kostnaden, men avgifterna för byte av
trasigt armband/halsband till trygghetslarmet ökas i detta förslag från 27 kr till
100 kr. Detta för att motsvara faktisk kostnad. Avgiften för byte av batteri ökar
också lite mer än 2,5 % från 52 kr till 60 kr för att på samma sätt som ovan
motsvara faktisk kostnad.
Avgifterna för borttappad larmknapp (från 1253 kr till 1300 kr) och ej återlämnat larm (från 2089 kr till 4500 kr) har skrivits upp med mer än 2,5 % för att
ligga på en liknande nivå som omvärlden och dessutom för att motsvara den
faktiska kostnaden. Dessa förekommer inte så ofta men behövs för att kommunen ska få tillbaka larmutrustning i alla förekommande fall.
Avgifter inom socialpsykiatrin; samma avgifter som gäller för kostabonnemang
inom äldreomsorgen ska också gälla inom socialpsykiatrin. Båda verksamhetsinriktningarna lyder under samma lagstiftning Socialtjänstlagen och samma
maxtaxa gäller.
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Forts KS § 254
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 199.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 201fastställa avgifter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med den
1 januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

7 ()

KS § 255
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med
den 1 januari 2020 Dnr 365/19
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 november 2019 att fullmäktige ska
fastställa nya regler för bidrag till föreningar.
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 19 februari 2018 § 2.
Förslag till nya regler har upprättats. Av förslaget framgår bland annat att det
reducerade lokalkostnadsbidraget sänks från 40 % till 30 % i externa lokaler,
vissa timpriser för vuxna i idrottshallar/gymnastiksalar ökar med 20 kronor/
timme. Simhallar. Trollebo IP och ishallen (issäsong) ökar med 50 kronor/
timme.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 200.
Jenny Landernäs (M) yrkar att ändring ska göras i reglerna under ”BIDRAGSBERÄTTIGAD MEDLEM” så att den nedre åldersgränsen som är 6 år för
bidragsberättigad medlem tas bort vilket innebär att det bara finns en högsta
gräns på 20 år.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 2 fastställa regler för
bidrag till föreningar fr o m den 1 januari 2020, i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 256
Kommunstyrelsens mål 2020–2023

Dnr 351/15

Hallstahammars kommun vision 2025 antogs den 14 december 2015 § 169 i
kommunfullmäktige. Visionen beskrivs under rubrikerna; enkelt och nära,
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang. Nämnderna förväntas arbeta
för att visionerna i dess olika delar förverkligas. Målen ska ha bäring på kommunfullmäktiges mål. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som
ska uppnås och varför det är viktigt. Målen mäts genom en eller flera indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde. Arbetet och processen med
framtagande av nya mål för kommunstyrelsen 2020–2023 har skett inom
nämnden.
Arbetet och processen med framtagandet av nya mål för kommunstyrelsen har
skett i samverkan inom kommunstyrelsen, med stöd av kompetens från kommunstyrelseförvaltningen.
Fem mål för kommunstyrelsens arbete under 2020–2023 har formulerats och
som utgår från bland annat kommunens vision, Agenda 2030 och kommunfullmäktiges mål. Målen utgör tillsammans en riktning för den politiska viljan och
ambitionen som beskriver vad kommunstyrelsen ämnar prioritera och fokusera
på under målperioden. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som
ska uppnås och varför det är viktigt. Under respektive mål anges även vilka
huvudsakliga mål i Agenda 2030 som målet har direkta kopplingar till. Målen
mäts genom en eller flera indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde.
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 201 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag,
Catarina Pettersson (S) yrkar att majoritetens (S, C och L) mål ska antas. Reijo
Tarkka (V) instämmer i Catarina Petterssons (S) yrkande.
Claes Gustavsson (SD) yrkar sverigedemokraternas förslag till mål ska antas.
Jenny Landernäs (M) yrkar att moderaternas och kristdemokraternas förslag till
mål ska antas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på vart och ett av Claes
Gustavssons (SD) och Jenny Landernäs yrkande.
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Forts KS § 256
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att anta kommunstyrelsens mål 2020–2023, enligt en till ärendet hörande
bilaga.

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

_________
Exp till:

Justerandes signatur

Reglementspärmen
Kommunchefen
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KS § 257
Kommunfullmäktiges mål 2020 -2023 samt ändring av finansiella mål för
god ekonomisk hushållning 2020-2023 Dnr 250/19, 207/19
Fullmäktiges mål är de mål som kommunens förtroendevalda ska styra utifrån
och gäller för hela Hallstahammars kommun. Fem mål har formulerats som utgår från bland annat kommunens vision och Agenda 2030. Målen utgör tillsammans en riktning för den politiska viljan och ambitionen som beskriver åt
vilket håll Hallstahammars kommun ska och vilka värden som prioriteras att
skapas under perioden.
Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som ska uppnås och varför
det är viktigt. Under respektive mål anges även vilka huvudsakliga mål i
Agenda 2030 som målet har direkta kopplingar till. Målen mäts genom en eller
flera indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde.
Arbetet och processen med framtagandet av nya mål för kommunfullmäktige
påbörjades i mars 2019 och har skett i bred samverkan politiskt, med stöd av
kompetens från olika förvaltningar.
Arbetsutskottet beslutar den 25 november 2019 § 202 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att majoritetens (S, L, C) förslag till mål ska
antas. Vidare yrkar hon att fullmäktiges beslut gällande mål för god ekonomisk
hushållning mål, ska mål 4 få följande nya lydelse: I budget och plan för mandatperiodens sista år, ska verksamhetens nettokostnader understiga 100 % av
skatteintäkter och statsbidrag för aktuellt budgetår. Reijo Tarkka (V) tillstyrker
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkande.
Jenny Landernäs (M) yrkar att moderaternas och kristdemokraternas förslag till
mål ska antas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkanden och avslag på Jenny Landernäs (M)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att anta kommunfullmäktiges mål 2020–2023, enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
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Forts KF § 257

att, med upphävande av sitt beslut den 17 juni 2019 § 71 i tillämpliga delar, ge
mål 4 i finansiella målen för god ekonomisk hushållning följande nya lydelse:
I budget och plan för mandatperiodens sista år, ska verksamhetens nettokostnader understiga 100 % av skatteintäkter och statsbidrag för aktuellt
budgetår.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 258
Budget 2020-2022 för kommunstyrelsen

Dnr 78/19

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 72 bland annat att fastställa
planeringsramarna, definitiva för år 2020 och plan för åren 2021-2022 och anmodade kommunens nämnder att i enlighet med kommunstyrelsens planeringsramar senast i oktober inkomma till kommunstyrelsen med förslag till Mål och
budget för 2020-2022 med särskild inriktning på 2020. På kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 september 2019 informerade ordföranden om att budgeten
för 2020 kommer att behandlas på fullmäktiges sammanträde i december.
I kommunfullmäktiges beslut från 17 juni 2019 § 72 framgår att kommunstyrelsen får en ramökning med 3 202 tkr den kommande treårsperioden varav 2,2 %
är årlig kompensation för löneökningar. För 2020 föreslås ramen ökas med
1 445 tkr, 2021 869 tkr och 2022 888 tkr. I nu föreliggande förslag framgår att
kommunstyrelsen under den kommande treårsperioden får en ramökning med
6 202 tkr. För 2020 föreslås ramen ökas med 4 445 tkr, 2021 869 tkr och 2022
888 tkr I budgetdokumentet framgår styrelsens behov och utmaningar. Den
kommunövergripande/gemensamma delen av verksamheten har gått med
underskott sedan ett antal år tillbaka. Det gäller kollektivtrafik och IT kostnader. Underskottet har till viss del balanserats av den interna delen. Dessa områden kommenteras närmare i dokumentet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 203.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens mål och budget 2020-2022 utifrån givna budgetdirektiv.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

__________
Exp till: Kommunchefen
Ekonomi- och finans
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KS § 259
Mål och budget 2020 – 2022 för Hallstahammars kommun Dnr 129/19
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt junisammanträde planeringsramarna för
perioden 2020-2022. Budget 2020 med plan 2021 till 2022 påverkas i hög grad
av det ökade investeringsbehovet och den allmänna konjunkturen där vi kommer att gå in i en period med mild lågkonjunktur som påverkar tillväxten på
skatteunderlaget. Planeringsåret för budgetprocessen har varit besvärlig då de
externa förutsättningarna på regeringsnivå påverkat kommunernas förutsättningar. Det var tidigare aviserat om förslag till ny kostnadsutjämning och ett
införande år 2021 men regeringen valde att snabbutreda frågan så i jämförelse
med våren förändrades de ekonomiska förutsättningarna under hösten på ett
positivt sätt med ett ökat tillskott för Hallstahammar.
Vi behöver förbereda oss på att förändringar kan vara nödvändiga att hantera
under år 2020 och de kommande planåren. Vi har stora investeringar framför
oss vilket pressar upp våra driftkostnader när genomslaget med totalkostnaden
för nyinvesteringar får effekt i den löpande verksamheten. Även personalförsörjningen och sjuktalen blir utmaningar att hantera de kommande åren.
Beräkningen av skatteintäkter bygger på en nettoökning med 150 invånare årligen och följande befolkningstillväxt ligger då till grund för våra beräkningar:
År 2020: 16 336 invånare
År 2021: 16 486 invånare
År 2022: 16 636 invånare
Vårt PO-pålägg ligger på 39,88 % 2019 och SKL föreslår en höjning till 40,15
% för år 2020 och där höjer vi upp till föreslagen nivå och det medför en
ökning med 0,27 % för vår del.
Internräntan är föreslagen att ligga på en nivå av 1,70 % för planperioden.
Det finns stora investeringsbehov de kommande åren i form av förskolor, skolutbyggnad och äldreboende samt upprustning av simhall inom det vi benämner
skattefinansierade investeringar. Utöver det så finns det olika behov inom
affärsverksamhet och på exploateringsområdet. Vi kommer att bli tvungna att
fördela investeringsbehoven över en längre tidsperiod. I budgetförslaget ligger
investeringsvolymen på 135 754 tkr och vårt lånebehov kommer att uppgå till
90 000 tkr. Det här kommer att innebära att den gemensamma koncernskulden
överstiger 1,27 miljarder i slutet av 2020. För hela budget och planperioden
uppgår investeringsvolymen till närmre 473 000 tkr.
Det här får till följd att infriandet av utökade borgensåtaganden, blir ytterst begränsat då utrymmet för egna investeringar minskar med ökade borgensåtaganden utöver dagens nivå på i runda tal 672 000 tkr. Investeringar är ändock
Justerandes signatur
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Forts KS § 259
viktiga ur ett strategiskt tillväxtperspektiv för samhällsutvecklingen i Hallstahammars kommun
Vi behöver anpassa verksamhetens nettokostnader till en nivå som kan balansera både våra investeringsbehov och säkra en god ekonomisk hushållning ur
ett långsiktigt perspektiv.
Portföljen med värdepapper följer tidigare inriktning och marknadsläget där vi
har en risknivå och innehav som ligger i linje med finanspolicyn. Strategin är
oavkortat sedan starten att återinvestera avkastningen i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för att säkra den delen av pensionsskulden som finns i
ansvarsförbindelsen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt oktobermöte att fastställa utdebiteringen
till 21:81 kr/skkr för år 2020.
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 204 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts den 27 november 2019 varvid
synpunkter framförts av Sveriges Arkitekter och Vårdförbundet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättat förslag till mål och budget ska fastställas, att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med
100 000 tkr för år 2020, att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll
och resultat skall ske per sista mars och per sista augusti varav uppföljningen
sista augusti är en komplett delårsrapport medan mars prognosen mer har
karaktär av årsprognos, att uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar
respektive nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat
skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen skall nås upprättas, kommunstyrelsen under pågående budgetår får
göra omprioriteringar i investeringsbudgeten inom planeringsperioden 2020–
2022 under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige, att berörd nämnd ska rapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen
avseende statusen på pågående investeringar med beräknad tidplan för objektens färdigställande samt uppföljning av att objekten inryms inom befintlig
budgetram, på sätt styrelsen beslutar, bemyndiga kommunstyrelsen att göra
undantag i reglerna för investering- och exploateringsbudget gällande startbesked.
Reijo Tarkka (V) yrkar att vänsterpartiets förslag till budget ska antas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden
2020–2022 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 100 000
tkr för år 2020,
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan mars prognosen mer har karaktär av årsprognos,
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen skall nås upprättas,
att bemyndiga kommunstyrelsen att under pågående budgetår göra omprioriteringar i investeringsbudgeten inom planeringsperioden 2020–2022 under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige,
att berörd nämnd ska rapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen avseende
statusen på pågående investeringar med beräknad tidplan för objektens färdigställande samt uppföljning av att objekten inryms inom befintlig budgetram, på
sätt styrelsen beslutar. samt
att, bemyndiga kommunstyrelsen att göra undantag i reglerna för investeringoch exploateringsbudget gällande startbesked.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V).
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KS § 260
Driftbidrag för Strömsholms Kanal AB 2020

Dnr 353/19

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Lennart Andersson (S). Anna Gunstad Bäckman (C) övertar ledningen
av sammanträdet.
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse den 21november 2019 om driftbidrag för 2020 med 650 000 kronor. Fr o m 2016 har kommunerna lämnat
driftbidrag årligen med 650 00 kronor, Region Västmanland med 275 000 kronor och landstinget Dalarna med 75 000 kronor. Av skrivelsen framgår att
Strömsholms Kanal är helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara
den löpande verksamheten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 205.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB
driftbidrag för 2020 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras
inom kommunstyrelsens budgetram, samt
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2019.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och återtar ledningen av sammanträdet.

________
Exp till.
Strömsholms Kanal AB
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

17 ()

KS § 261
Återrapport från Vi i Hallsta om arbetet för att få en levande handel i hela
kommunen Dnr 361/19
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att under 2017-2019 medfinansiera Vi i
Hallsta med ett motsvarande belopp som medlemsföretagen lägger in, dock
högts 600 000 kronor per år och att Vi i Hallsta ska lämna en årlig återrapport
om hur man arbetar för att få en levande handel i hela kommunen.
Vi i Hallsta har den 21 november 2019 inkommit med rapport för 2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 206.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

18 ()

KS § 262
Medfinansiering för fortsatt utveckling av centrum och handeln i Hallstahammar - företagsnätverket Vi i Hallsta Dnr 285/19
Kommunstyrelsen beslutad i maj 2016 att under 2017-2019 medfinansiera Vi i
Hallsta med ett motsvarande belopp som medlemsföretagen lägger in, dock
högts 600 000 kronor per år för den fortsatta utvecklingen av handeln inom
Hallstahammars kommun.
Vi i Hallsta ansöker nu i skrivelse inkommen den 23 september 2019 att Hallstahammars kommun medfinansierar verksamheten för perioden 2020-2022
med samma belopp som för 2017-2019, för att kunna driva och utveckla arbetet
med att skapa ”Ett levande Hallstahammar”. Detta med lika mycket som medlemmarna lägger in för att skapa verksamhet, upp till 600 000 kronor/år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 207.
Kommunstyrelsen beslutar
att medge föreningen Vi i Hallsta en medfinansiering med motsvarande belopp
som medlemmarna lägger in, dock högst 600 000 kronor per år i tre år, för den
fortsatta utvecklingen av handeln inom Hallstahammars kommun och att kostnaden härför ryms inom kommunstyrelsens budgetram, samt
att föreningen Vi i Hallsta ska lämna en årlig återrapport om hur man arbetar
för att få en levande handel i hela kommunen.

________
Exp till. Vi i Hallsta
Ekonomi- och finansenheten
Näringslivsenheten
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KS § 263
Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2020
Dnr 283/19
AB Hallstahem ansöker i skrivelse den 18 september 2019 dels om utökad borgen om 80 miljoner kronor för nyproduktion och investeringar i befintliga
fastigheter, dels om omtäckning och utökning av befintlig ramborgen till 665
Mkr. Nyupplåningen på 80 miljoner fördelas enligt följande; 60 miljoner för
nyproduktion, 20 miljoner för underhåll i befintliga fastigheter där Hallstahem
egenfinansierar resten med 30 miljoner ur egen kassa.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 om ramborgen för AB
Hallstahem för år 2019. Kommunens ramborgen för år 2019 för AB Hallstahem uppgår till knappt 585 miljoner kronor.
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera
rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett
ramar för borgensåtagandet.
Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt
högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt
borgensbeslut behöver fattas.
När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt,
vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas
före låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför
att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger
kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas.
Ekonomi- och finanschefen föreslår i skrivelse den 22 november 2019 bland
annat att kommunen ska ikläda sig borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 665 miljoner kronor och att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 665 miljoner
kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 208.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 665 miljoner kronor där 60 miljoner kronor
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Forts KS § 263
avser nyupplåning för nyproduktion av trygghetsboende i Kolbäck och 20 miljoner för reinvesteringar i befintliga fastigheter, varmed det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 665 Mkr,
samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 665 miljoner kronor.
Vidare beslutar kommunstyrelsens, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan
att undertecknande av skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade med
stöd av delegering, skall undertecknas två i förening enligt gällande underskriftsbemyndigande.
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KS § 264
Anstånd med betalning av revers – Carpenter Fastigheter Östra Nibble
AB Dnr 354/19
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 21 november 2019 bland annat
att Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB köpte 2016 mark av Hallstahammars
kommun för att bygga bostäder i Östra Nibble. Betalningen för marken skedde
genom att en revers skrevs som betalning för marken.
Företaget har byggt de bostäder som köpet avsåg och har startat byggnation av
ytterligare 48 bostäder på fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:178. Bolaget
ansökte om att få anstånd med att betala reversen till den 30 september 2019
vilket tekniska nämnden beviljade i beslut den 25 september 2018. Bolaget har
frågat om man kan få ytterligare anstånd med att betala reversen till dess att
nuvarande byggnation är klar och man har fått hyresgäster till fastigheten.
Carpenter har genomfört de planer som man haft för byggnation på de fastigheter som företaget förvärvat. Det är angeläget att det byggs bostäder i kommunen eftersom bostadsbristen är stor i kommunen. Att bygga bostäder kräver
initialt en stor investering och det tar ett antal år att få positiva siffror i bokföringen. På den nya tomten har företaget haft kostnader för sanering även om
kommunen varit med och tagit en del av kostnaden.
Avslutningsvis anförs att det bör finnas en tidsgräns till när anstånd ges och att
om ytterligare anstånd ska ges så ska frågan prövas på nytt. Anstånd föreslås
till den 30 september 2021.
-

Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB medges anstånd med att betala den
revers som förföll 20190930 till att betalas 20210930.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 209.
Kommunstyrelsen beslutar
att Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB medges anstånd med att betala den
revers som förföll 2019-09-30 till att betalas 2021-09-30.

________
Exp till. Carpenter Fastigheter Östra Nibble AB
Ekonomi- och finansenheten
Samhällsbyggnadsenheten
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KS § 265
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende Fasanen etapp 1 –
Wadköpingshus AB - för godkännande Dnr 29/19
Hallstahammars kommun tecknade den 23 januari 2019 ett markanvisningsavtal med Byggtitanerna AB som sedan ändrades till Wadköpingshus AB. Avtalet
löper på 12 månader och ger bolaget ensamrätt att planera, projektera och sälja
bostadsrätter på en del av fastigheten Niten 1 i Hallstahammar. Bolaget har hört
av sig till kommunen och vill förlänga avtalet i ytterligare 8 månader. Som skäl
till förlängningen har bolaget anfört att försäljningen går allt bättre och att man
därför har en förhoppning om att inom kommande 5 månader ska ha sålt tillräckligt många bostadsrätter för att bolaget ska kunna starta byggnationen.
Samhällsbyggnadsenheten tycker att det är angeläget att det byggs nya bostäder
i kommunen eftersom efterfrågan är stor på nya bostäder. Enheten ser därför
positivt på att förlänga avtalet och hoppas därmed att byggandet av bostäderna
ska kunna komma igång under nästa år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 210.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsavtal till markanvisningsavtal avseende Fasanen, etapp 1,
enligt en till ärendet hörande bilaga.

________
Exp till. Wadköpingshus AB
Samhällsbyggnadsenheten
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KS § 266
Vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg i Hallstahammars kommun – för yttrande Dnr 317/19
Trafikverket har skickat förslag till vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg i Hallstahammars kommun för synpunkter.
Synpunkterna ska vara Trafikverket tillhanda senast den 10 december 2019.
Trafikverket tillsammans med Hallstahammars kommun planerar för en gång
och cykelväg (GC-väg) i anslutning till väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck. Strömsholm och Kolbäck i Hallstahammars kommun förbinds av en ca 4
km lång sträcka av väg 252, vilket är attraktiv att både cykla och gå. Vägen
upplevs dock idag mer som en barriär då den är relativt vältrafikerad och har en
tillåten hastighet på 80 km/tim. Eftersom cyklister och gående är hänvisade till
de smala vägrenarna är det i dagsläget otryggt att cykla och gå längst sträckan.
Syftet med den planerade GC-vägen är att skapa en mer tillgänglig och säker
lösning för gång och cykeltrafiken mellan Kolbäck och Strömsholm. Ett hållbart resande stöds även genom att byggnation av en GC-väg förväntas leda till
att en ökad andel människor väljer gång eller cykel framför bil. Projektmålet är
att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och detta uppnås genom
att separera oskyddade trafikanter från bilvägen.
Kommunstyrelseförvaltningen framför i skrivelse den 21 november 2019 synpunkter på förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har den 19 november §
75 respektive den 20 november 2019 § 114 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över förslaget.
Från samhällsbyggnadsenheten och nämnderna framförs synpunkter på bland
annat hastigheten på väg 252, belysning, skydd för trafikanter med hänsyn till
att gång- och cykelvägen passerar en golfbana.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 211.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg i Hallstahammars kommun överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 november 2019 och i övrigt bifoga övriga
nämnders synpunkter på förslaget.
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KS § 267
Köp av fastigheterna XX och XX – finansiering härför Dnr 366/19
Förhandlingar har förts med ägaren till XX och XX om köp av fastigheterna.
Fastigheterna ligger i anslutning till mark som kommunen idag äger. Köpet av
fastigheterna möjliggör exploatering av marken för byggande av bostäder,
möjlighet att anlägga en gång och cykelväg med en ny bro som knyter
Kolbäcks centrum till Kyrkbyn samt skapar förutsättningar för utveckling av
Kyrkbyn med ytterligare bostäder på tidigare inköpt mark. Det finns också en
möjlighet att förlänga gång- och cykelvägen som kommer att byggas från
Strömsholm till Kolbäck med denna gång- och cykelväg vilket innebär att man
kan gå eller cykla från Kolbäcks centrum till Strömsholm. Kyrkbyn knyts med
den nya gång- och cykelvägen närmare till Kolbäcks centrum med järnvägs
samt bussförbindelse till närliggande städer. Resultatet av förhandlingarna är en
muntlig överenskommelse om köpeskillingen för de båda fastigheterna.
Kontraktsskrivande kommer att påbörjas i början på v 48 och kommer att
påskyndas för att om möjligt få upp ärendet för beslut i december 2019.
Kommunala investeringar som kommer att behövas i närtid efter att fastigheterna köpts är rivandet av XX, framtagande av planer för utveckling av
området samt beslut om hur befintligt bostadshus ska nyttjas i framtiden.
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 212 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 28 november 2019 bland
annat att på fastigheten XX finns det XX. Fastigheten är i sådant skick att den
behöver rivas. En offert på rivning av XX har tagits fram inför ett eventuellt
köp av fastigheten. Innan byggnaden kan rivas så måste den saneras från
miljöfarligt avfall. Efter rivning så behöver marken återställas i skick som
omgivande mark. Kommunala investeringar som kommer att behövas i närtid
efter att fastigheterna köpts är rivandet av XX, framtagande av planer för
utveckling av området samt beslut om hur befintligt bostadshus ska nyttjas i
framtiden.
Förslag till avtal har upprättats för XX och XX och omfattar tillsamman ca
30 100 kvm.
Kostnaden för att köpa de båda fastigheterna uppgår till 8 500 000 kronor. XX
är i sådant skick att den inte går att bevara utan
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Forts KS § 267
byggnaden måste rivas. Kostnaden för att ta fram ett förfrågningsunderlag för
rivning, rivning, sanering och återställning av marken har bedömts till ca
3 500 000 kronor. Det finns brister på bostadshuset som behöver åtgärdas men
ingen kalkyl har tagits fram över vad det kan kosta att åtgärda dessa brister.
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 29 november 2019 att de idag
kända uppgifterna för inköp och rivning av vissa delar uppgår till 12 MSEK
och kan finansieras genom en utökad upplåning i investeringsbudgeten för år
2020. Tillkommande kapitalkostnader belastar den organisatoriska enhet som
står för ägandet fram tills området är planlagt och exploaterat. Vidare föreslås
ökad upplåningsram för investeringsbudget 2020 med ett tillägg av 12 miljoner
för köpet av fastigheterna XX.
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag till köpekontrakt för XX och XX ska
godkännas, att 12 miljoner kronor anslås för förvärvet och rivningen sam att
kostnaden härför får inrymmas i fullmäktiges beslutade låneram för 2020.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att godkänna köpekontrakt gällande XX och XX i Kolbäck, enigt en till ärendet
hörande bilaga,
att anslå 8,5 miljonerkronor för köp av fastigheterna XX och XX,
att anslå 3,5 miljoner konor för rivning av XX, samt
att kostnaderna härför inryms i fullmäktiges beslutade låneram för 2020.
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KS § 268
Omfördelning av medel inom 2019 års investeringsbudet för tillbyggnad av
Tunboskolan Dnr 363/19
Kommunfullmäktige beslutad den 19 februari 2018 § 5 bland annat att Tunboskolan från hösten 2019 (lå 19/20) organiseras för årskurs 4-9 och att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen för elever
till följ av nybyggnation och inflyttning och att kostnaden härför hanteras i
kommande mål och budgetprocess. Därefter beslutade kommunfullmäktige den
17 december 2017 § 309 att i enlighet med sitt tidigare beslut den 19 februari
2018 bygga ut Tunboskolan för att möta behoven av fler platser på mellanstadiet till en beräknad kostnad av 35-40 mkr samt uppdrog till kommunstyrelsen
att så snart beloppet fastställs omfördela medel inom 2019 års investeringsbudget.
I investeringsbudgeten för 2019 finns avsatt 30 miljoner kronor för tillbyggnad
av Tunboskolan.
Tekniska förvaltningen har upprättat en ekonomisk avstämning av projektet
där det framgår att den totala produktionskostnaden är beräknad till
41 887 000 kronor. Investeringsbudgeten är satt till 30 miljoner kronor för
tillbyggnaden.
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 213 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Tekniska nämndens ordförande har den 29 november 2019 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsens att 11 887 000 kronor omfördelas i investeringsbudgeten för 2019 för Tunboskolans ombyggnation.
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 29 november 2019 att investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 174 965 tkr och årsprognosen uppgår till
140 645 tkr och den utökade kostnaden i förhållande till investeringsbudgeten
för tillbyggnaden på Tunboskolan ryms inom prognosen för årets investeringar
och total investeringsvolym. Då ärendet kommer upp i slutet av året finns heller
ingen anledning att det ska omfördelas mot andra investeringar.
Catarina Pettersson (S) yrkar att då den totala investeringsvolymen för 2019
inte utnyttjats fullt ut, behövs ingen omfördelning av andra investeringar göras i
investeringsbudgeten för Tunboskolans ombyggnad då kostnaden ryms inom
den totala investeringsramen för 2019.
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Forts KS § 268
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att den överskjutande kostnaden om 11 887 000 kronor för Tunboskolans tillbyggnad ryms inom 2019 års investeringar och den totala investeringsvolymen
varför någon omfördelning mot andra investering för 2019 inte behöver göras.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finasenheten
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KS § 269
Hemställan om medel för ökade kostnader gällande Tunboskolans utbyggnad för mellanstadiet Dnr 367/19
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 november 2019 § 80 beslutat att
hemställa hos kommunstyrelsen om 1 926 tkr till utökad budgetram för ökade
kostnader för utbyggnaden på Tunboskolan.
Kommunfullmäktige har vid två tillfällen fattat beslut gällande utbyggnad av
Tunboskolan. Den 19 februari 2018 § 5 beslutades att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018 (lå18/19), att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019 (lå 19/20), att Strömsholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hösten 2019 (lå19/20), att Tunboskolan organiseras för årskurserna 4–9 från hösten 2019 (lå 19/20), att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen för elever till följd av nybyggnation och inflyttning och att kostnaderna härför hanteras i kommande
mål- och budgetprocess 2019–2021, att barn och utbildningsnämnden tilldelas
medel (engångsbelopp) för de inventarier och omställningskostnader som
flyttarna innebär, att investeringsmedel, ökade driftskostnader samt framtida
omställningskostnader hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019–
2021, samt att om behov uppstår till följd av nybyggnation av bostäder, bygga
till Tunboskolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att kostnaden hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2020.
Den 17 december 2018 § 172 beslutads att i enlighet med tidigare beslut den 19
februari 2018 bygga ut Tunboskolan för att möta behoven av fler platser på
mellanstadiet till en beräknad kostnad av 35–40 mkr, samt att så snart beloppet
kan fastställas uppdra åt kommunstyrelsen att omfördela medel inom 2019 års
investeringsbudget.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 30 oktober 2019 bland
annat att utbyggnaden av Tunboskolan har kostat 41 500 tkr. Det innebär att
hyreskostnadsökningen (netto) kommer att uppgå till 1 642 tkr från 2020. Städytan ökar också vilket medför ökade kostnader som från 2020 kommer att
uppgå till 151 tkr. Investeringsanslaget för inventarier (2 Mkr) medför ökade
kapitalkostnader med 133 tkr per år. Barn- och utbildningsnämnden får en ökad
kostnad för driften på Tunboskolan med totalt 1 926 tkr från år 2020. Demografin medför att elevantalet i kommunens skolor blir allt fler vilket betyder att
antalet klasser med mera ökar årligen. Fler lokaler och yta krävs för att klara att
ta emot allt fler elever. Barn- och utbildningsnämndens budgetram klarar inte
att finansiera den ökade hyreskostnad som utbyggnaden av Tunboskolan medför. Den ökade hyran består av, dels kapitalkostnad för investeringen, dels drift
för ökad yta.
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Forts KS § 269
I fullmäktiges mål och budgetdokument för perioden 2020–2022 finns det i
kommunstyrelsens finansförvaltning 3 066 tkr för budgetår 2020, 5 366 tkr för
budgetår 2021 och 7 666 tkr för budgetår 2022 för ej fördelade kapitalkostnader till driften.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 214.
Kommunstyrelsen beslutar
att barn- och utbildningsnämnden äskande om utökad budgetram om 1 926 tkr
för ökade kostnader för utbyggnaden på Tunboskolan får hanteras i mål och
budget.

_________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnde
Ekonomi- och finasenheten
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KS § 270
Överenskommelse avseende förhyrning av lokal i fastigheten Strömsholm
8:1 (Knytpunkten) – Ridskolan Strömsholm AB Dnr 359/29
Hallstahammars kommun har sedan 2010 hyrt viss del i fastigheten Strömsholm 8:1 avseende bland annat en utställning. sammanträdesrum och kontorsrum genom avtal mellan kommunen och Ridskolan Strömsholm till en kostnad
av 250 000 kronor/år. Nu gällande avtal går ut den 31 december 2019.
Kommunchefen anför i skrivelse den 21 november 2019 att förutsättningarna
har förändrats under åren och ridskolan har flyttat en del av sin av administration till Knytpunkten. Kommunen har meddelat att vi inte avser att gå in i ett
nytt längre avtal. Den utställning som finns i lokalen behöver avvecklas och
flyttas ut ur lokalen. Det behöver göras under ordnade former. Kommunen har
för uppdraget anlitat Länsmuseet. Det tar dock tid att genomföra avvecklingen.
Därför är parterna överens om att Hallstahammars kommun förlänger nuvarande avtal under tiden 2020-01-01 - 2020-06-30, till halva årskostnaden.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 215.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse med Ridskolan Strömsholm AB avseende förhyrning av lokal i fastigheten Strömsholms 8:1 (Knytpunken) i enlighet med en
till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till: Ridskolan Strömsholm
Kommunchefen
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KS § 271
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 3 år 2019 Dnr 199/19
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift)
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen.
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 3 2019 fanns tre ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 3 år 2019. Rapporten visar att det inte finns några ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden har 21 november 2019 § 113 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 216.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 272
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2019
Dnr 74/19
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske
en gång i kvartalet till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 3 2019.
Socialnämnden har den 21 november 2019 § 114 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019 till bland annat
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 217.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 273
Uppsägning av gällande avtal med Kollektivtrafiknämnden gällande färdtjänsten Dnr 358/19
Färdtjänsten är en del av kommunens kollektivtrafik. Den riktar sig till personer
med funktionsnedsättning. Färdtjänst är reglerat i lagstiftningen, Lag om färdtjänst SFS 1997:736. Utifrån lagstiftningen har kommunen riktlinjer för färdtjänsten och beslutar om egenavgifter, vilket är kommunens ansvar att besluta
som lokal myndighet. Myndighetutövningen, tillståndsgivning etc åvilar kommunen. Kommunen har även ett samlande trafikförsörjningsprogram för färdtjänst, utifrån regler i lagstiftningen.
År 1997 överlät kommunen genomförandet av färdtjänstresorna, för de personer kommunen tilldelat färdtjänsttillstånd, till huvudmannen för kollektivtrafik i
länet, Västmanlands Lokaltrafik, VLAB, som anordnade beställningscentral
och samordning av resandet med landstingets sjukresor mm samt upphandlade
trafiktjänsterna. År 2001 bildades kommunalförbundet Samtrafik i Västmanland, dit VL:s uppgifter överfördes. Medlemmar var Västerås, Sala, Hallstahammar och Surahammar samt Ladstinget. Länets övriga sex kommuner valde
och väljer att anordna sin färdtjänst genom egna kommunala upphandlingar. År
2014 upplöstes Samtrafik i Västmanland och uppgifterna integrerades med den
2012 bildade huvudmannen för kollektivtrafik, Kollektivtrafiknämnden i länet,
d v s Regionen. Kommunen har bilateralt avtal med Kollektivtrafiknämnden,
med uppsägningsmöjlighet enligt vissa regler. Samordning av resorna har hela
tiden från 1997 och till nu skett genom Planetsystemet, ett datoriserat samordningssystem i grunden ca 40 år gammalt och nu delvis föråldrat.
Kollektivtrafikförvaltningen informerar att nuvarande leverantörasavtal löper ut
hösten 2021. Ny upphandling förbereds under hösten 2019 och kommer att
genomföras i början av 2020. De leverantörsavtal som tecknas innehåller vissa
volymgarantier. Tecknas det avtal för kommunens område kommer kommunen
att bli ekonomiskt ansvarig för volymgarantierna från hösten 2021 och avtalstiden ut, minst fem år ytterligare. Kollektivtrafikförvaltningen är därför angelägen att kommunen vid eventuell uppsägning meddelar detta i god tid innan
årsskiftet 2019/ 2020.
Kommunen har för avsikt upphandla särskild kollektivtrafik, t ex flextrafik och
bokningstjänster samt samordning från augusti 2021, då nuvarande avtal löper
ut.
Kommunens kostnad för färdtjänsten inklusive bokning och samordning är omkring 2,2 mkr per år 2019 netto efter avdrag för egenavgifter.
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Forts KS § 273
Kommunen behöver säga upp avtalet med Kollektivtrafiknämnden om färdtjänsten innan årsskiftet. Avtalet löper ut hösten 2021. Färdtjänstens utförande,
bokning och samordning inkluderas i kommunens upphandling avsärskild
kollektivtrafik, för flextrafik m m där nya avtal ska träda i kraft augusti 2021.
För resenärerna gäller oförändrade villkor och oförändrade egenavgifter. Rutiner för överföring av beslut etc från kommunen till leverantören ska upprättas
på samma sätt som gällt hittills.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 219.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att säga upp nu gällande avtal med Kollektivtrafiknämnden om färdtjänsten,
samt
att färdtjänstens utförande, bokning och samordning inkluderas i kommunens
upphandling av särskild kollektivtrafik.
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KS § 274
Inriktning för den inomkommunala (allmänna och särskilda) kollektivtrafiken från augusti 2021 - uppdrag till kommunstyrelsen att upphandla särskild kollektivtrafik, teckna avtal m m - inriktningsbeslut Dnr 360/19
Kommunchefen anför i skrivelse den 22 november 2019 bland annat att Hallstahammars kommun har sedan början av 2001 ett trafikupplägg som bygger på
långtgående samordning av trafiken i ett sammanhållet koncept där de olika
trafikslagen integreras i ett för resenärerna och kommunen som betalare, uppskattat och effektivt koncept. Kommunen har dessutom en gemensam trafikbudget för hela kommunen som bygger på den trafikvolym som för närvarande
bedrivs. Hallstahammars kommun har genom särskilt tillstånd från Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) upphandlat både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i egen regi under perioden 2016 – 2019 med förlängning fram till
augusti 2021. Upphandlingen har genomförts gemensamt med Surahammars
kommun. Trafiken har under innevarande period utförts av Björks buss vars
nuvarande avtal med kommunerna sträcker sig fram till augusti 2021 då ny
upphandling måste ske. Avtalet med Björks buss omfattar utöver drift av trafik
även beställningscentral inklusive trafikledning samt planering och av tillkommande och avgående trafik. Beställningscentralen ska enligt avtalet vara bemannad vardagar mellan 08:00 och 17:00 och ansvarar för bokning och samordning av anropsstyrda resor.
Då nuvarande avtal löper ut i augusti 2021, sett utifrån ett upphandlingsperspektiv, behöver en upphandling påbörjas (publicering av förfrågningsunderlag) senast mars 2020 för att säkerställa tilldelning minst ett år innan
trafikstart.
Kommunen upphandlar i egen regi den särskilda kollektivtrafiken, servicelinjen
flexlinjen, skolskjutsar, särskilda skolskjutsarna, omsorgsresor samt resor till
daglig verksamhet m m. Dessutom föreslås att även färdtjänsten ska ingå i
kommunens upphandling. Förhoppningen att en gemensam beställningscentral
kan öka servicen gentemot kund samt öka volymen i den egna upphandlingen.
Färdtjänsten anordnas idag av KTMs via upphandling. Kommunen har bilateralt avtal med Kollektivtrafiknämnden, med uppsägningsmöjlighet enligt vissa
regler. Vidare har även riksfärdtjänsten diskuterats att ingå i kommunens upphandling. Riksfärdtjänsten utförs idag av Riksfärdtjänst Sverige, ett privat boknings- och samordningsföretag. Kommunen har ett avtal med företaget sedan
1993. Det föreslås dock att den även i fortsättningen ligger kvar hos nuvarande
leverantör med hänsyn till fungerar på ett bra sätt både avseende effektivitet,
kostnad och service. Frågan om vägval efter 2021 har beretts i nära samverka
med Surahammars kommun med ambitionen att de båda kommunerna ska
kunna göra en gemensam samordnad upphandling för den särskilda trafiken.
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Forts KS § 274
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 218.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att upphandla och teckna avtal gällande den
särskilda kollektivtrafiken inklusive färdtjänsten (utföranden).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till dels arbetsutskottets förslag dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att som ett inriktningsbeslut överlämna den tidtabellförlagda kollektivtrafiken
till Kollektivtrafikmyndigheten då nuvarande avtal går ut augusti 2021 varvid
trafiken även fortsättningsvis ska vara avgiftsfri (nolltaxa),
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal med Kollektivtrafikmyndigheten avseende omfattningen på den tidtabellförlagda kollektivtrafiken (Brukslinjen), i enlighet med skrivelse daterad den 22 november 2019,
att Hallstahammars kommun fortsättningsvis i egen regi upphandlar och den
särskilda kollektivtrafiken och färdtjänsten, i enlighet med skrivelse daterad
den 22 november 2019, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att upphandla och teckna avtal gällande den
särskilda kollektivtrafiken och färdtjänstens utförande, i enlighet med skrivelse
daterad den 22 november 2019.
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KS § 275
Bildande av Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun samt
föreskrifter härför Dnr 368/19
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november 2019 § 116 att Valstasjöns
naturreservat ska bildas, att föreskrifter för naturreservat fastställs och att tekniska nämnden ska vara förvaltare av naturreservatet.
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för naturupplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska värden kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och trädklädd betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogsmark.
Föreskrifter och skötselplan reservatsbildningen har upprättats. Föreskrifterna
ska möjliggöra att syftet med reservatet tillgodoses. Skötselplanen behandlas i
ett separat ärende.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 14 november 2019 bland
annat att tätortsnära natur får en allt viktigare roll vid utveckling av hållbara
städer och samhällen och en god bebyggd miljö. De ekosystemtjänster som naturområden ger, bidrar till förbättrad folkhälsa genom bland annat möjligheten
till att utöva friluftslivsaktiviteter. Naturen kan också fungera som mötesplatser
som bidrar till inkludering och sammanhållning. Genom reservatsbildningen
säkerställs tillgången till lättillgänglig natur i direkt närhet till befintlig och planerad bostadsbebyggelse. Upprättat förslag till reservatsföreskrifter och skötselplan är en avvägning mellan behovet av skydd för att nå syftet med reservatsbildningen och en skötselomfattning som långsiktigt kan upprätthållas.
Tekniska nämnden beslutade den 18 juni 2019 § 59 att man är positivt inställd
till bildandet av Valstasjöns naturreservat samt uttalar följande: ”Föreslagen
finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka
samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i
sin budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens
förutsättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och ambitionsnivån på skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens
skrivelse som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.”
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 220 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Ann Gunstad Bäckman (C) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på att
en finansiell införandeplan tas fram för skötselplanen för naturreservatet.
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Forts KS § 275
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen bifall till
Anna-Gunstad Bäckmans (C) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att återremittera ärendet i avvaktan på att en finansiell införandeplan tas fram
för skötselplanen för naturreservatet.
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KS § 276
Skötselplan för Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun
Dnr 00/19
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november 2019 att skötselplan för
Valstasjöns naturreservat fastställs, att skötselåtgärder som erfordras för att
uppnå syftet med reservatsbildningen finansieras med nettovinst av genomförda
skogsskötselåtgärder inom reservatet, samt att finansieringen för övriga åtgärder därutöver tas i beaktande i framtida budgetprocesser.
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för
naturupplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska
värden kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och
trädklädd betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogsmark. Utifrån syftet med reservatet sätts lämpligen vissa övergripande målsättningar för friluftslivet och för utvecklingen av biologiska värden. Reservatsbildningens huvudsakliga målsättning för friluftslivet är att området skyddas
från exploatering. Övergripande skötsel av skogsmark kan också bidra till stärkt
friluftsliv.
En skötselplan för reservatsbildningen har upprättats. Reservatet har indelats i
fem skötselområden:
1. Vatten, fuktängar, trädklädd betesmark och skogsbete
2. Lövdominerad skog
3. Planterad granskog
4. Barrskog med inslag av kärrmarker
5. Social ”lekskog”
Den skötsel som sker enligt den certifieringsanpassade skogsbruksplanen ska
följas upp årligen. Skötselåtgärder som ombesörjs av förvaltaren ska genomföras och följas upp i sådan omfattning att syftet med reservatet inte åsidosätts.
Förvaltaren beslutar om prioriteringsordning för uppförande av i skötselplanen
redovisade anläggningar.
Tekniska nämnden har den 18 juni 2019 § 59 beslutat att man är positivt inställd till bildandet av Valstasjöns naturreservat men vill uttala följande: ”Föreslagen finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att
täcka samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har
inte i sin budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens förutsättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och
ambitionsnivån på skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens skrivelse som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.”
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Forts KS § 276
Arbetsutskottet beslutade den 25 november 2019 § 221 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Ann Gunstad Bäckman (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande
av en finansiell införandeplan.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Anna-Gunstad Bäckmans (C) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att återremittera ärendet för framtagande av en finansiell införandeplan.

__________
Exp till: Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

41 ()

KS § 277
Regional avfallstaxa - VafabMiljö Kommunalförbund – för antagande
Dnr 9/19
VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats för samtliga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag har remitterats för godkännande.
Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund ska förbundet för
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbundet ska dock inte besluta om
renhållningstaxa.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2019 att förvaltningen har
granskat handlingarna och noterar att man i arbetet med att revidera förslaget
till ny regional avfallstaxa har beaktat inkomna synpunkter. Synpunkterna har
bemötts i en samrådsredogörelse och två av synpunkterna har lett till en ändring
av förslaget till ny avfallstaxa. Den första synpunkten medför att hemkompostering kommer att premieras i förslaget till taxan genom att abonnemanget föreslås kosta 200 kronor mindre än insamling av matavfall i kärl (standardabonnemang) vilket korrigeras genom att avfallstaxa för hemkompostering sänks med
96 kr/år medan taxan för insamling av matavfall i kärl höjs med 104 kr/år. Den
andra synpunkten medför att taxan kommer att förtydligas avseende att intäkterna av taxan ej ska användas för att finansiera sluttäckning av nedlagda deponier i respektive kommun utan den typen av sluttäckning ska bekostas av
skattemedel. Förvaltningen anför att förslaget är väl genomarbetat men anser att
förslaget bör förtydligas avseende att intäkterna från taxan som avses att användas för sluttäckning av nedlagda deponier endast ska användas för de deponier som VafabMiljö ansvarar för och som avser hushållsavfall. Vidare bör
kostnaderna för denna sluttäckning viktas mot tillgänglig kapacitet vid tidpunkten för bildandet av kommunalförbundet. Tekniska nämnden har den 21
maj 2019 § 49 beslutat att ställa sig bakom förslaget under förutsättning att förslaget förtydligas vad gäller kostnaderna för sluttäckning av VafabMiljös deponier för hushållsavfall.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 74 att återremittera ärendet
för förtydligande avseende avgiften under punkten C2 i taxan gällande dragavstånd och manuell hämtning.
VafabMiljö har den 21 augusti 2019 inkommit med förtydligande avseende avgiften under punkten C2.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

42 ()

Forts KS § 277
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 § 177 att bordlägga ärendet till sitt sammanträde i oktober. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 14
oktober 2019 § 201 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
I oktober 2019 har två medlemsråd hållits där man enats om att förslag till
stegvis höjning i fyra av kommunerna som ännu inte har fatta beslut. Den stegvisa höjningen genomförs på den fasta delen, grundavgiften, av taxan. Hallstahammars kommun är en av de fyra kommunerna.
VafabMiljö har därefter inkommit med förslag till avfallstaxa med stegvis höjning av grundavgiften år 2021 samt år 2022. De förtydligande som kommunen
tidigare påtalat gällande dragavståndet saknas i förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 222.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar som ett tillägg till arbetsutskott att Hallstahammars kommun förutsätter att de av kommunen framförda förtydliganden
kring dragavståndet under punkten C2 införs i taxan.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till dels arbetsutskottets förslag, dels Anna Gunstad Bäckmans (C) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att för sin del anta regional avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften år 2021 samt år 2022, samt
att uttala att Hallstahammars kommun förutsätter att de av kommunen framförda förtydligande kring dragavståndet under punkten C2 införs i taxan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

43 ()

KS § 278
Handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2030 för Mälardalens Brandoch Räddningsförbund – för yttrande Dnr 302/19
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har översänt förslag till handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2023 till Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska vara Mälardalens Brand- och Räddningsförbund tillhanda
senast den 31 december 2019.
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8 § är varje kommun skyldig att ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Med räddningstjänst avses i
lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid
olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador
på människor, egendom eller miljön. I programmet skall målet för kommunens
verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda
till räddningsinsatser anges. Målen utgörs av inriktningsmål, övergripande
effektmål, effektmål samt prestationsmål för styrning av verksamheten utifrån
ett medborgarperspektiv. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Förmågan skall
redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.
Handlingsprogrammet har för avsikt att träda i kraft fr o m 1 mars 2020 och
skall ses över minst en gång under mandatperioden i syfte att det skall vara så
aktuellt som möjligt.
Samtliga nämnder har yttrat sig över handlingsplanen. Barn- och utbildningsnämnden , bygg- och miljönämnden, socialnämnden och tekniska nämnden har
beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. Tekniska
nämnden beslutade även att uttala att punkten 2.1.2 korrigeras vad gäller
reservvattentäkter i Hallstahammars kommun. Kultur och fritidsnämnden
beslutade den 20 november 2019 § 108 att som sitt yttrande uttala att de av förvaltningen framförda synpunkter ska beaktas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 223.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över Mälardalens Brand- och Räddningsförbund handlingsprogram för räddningstjänst 2020-2023 överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse samt i övrigt nämnders synpunkter på förslaget.
__________
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Strategisk Utveckling och planering
Samtliga nämnder
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

44 ()

KS § 279
Handlingsprogram för säkerhet och beredskap 2019-2023 för Hallstahammars kommun Dnr 348/19
SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknade 2013
en överenskommelse om kommunernas krisberedskap som gällde 2014-2018.
En nyhet då var att ta fram ett styrdokument för kommunernas arbete med krisberedskap, vilket togs fram och gällde 2016-2018.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 november 2019 att kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar. I överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kommunernas krisberedskap och
civilt försvar framgår därför att kommunerna ska ta fram ett styrdokument för
detta senast 31 december första året på mandatperioden.
Hallstahammars kommun har valt att göra ett handlingsprogram som omfattar
krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd.
Handlingsprogrammet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2023. Programmet utgår främst från de behov av åtgärder som identifierats under arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalysarbete men omfattar även behov av åtgärder som identifierats vid exempelvis inträffade händelser och övningar samt hur vi ska fullfölja lagar som t ex
säkerhetsskyddslagen
Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtagande som
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022
(MSB 2018 - 09779, SKL 18/03101) och i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018 - 2020(MSB 2018 - 05681, SKL 18/01807).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 224.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa handlingsprogram för trygghet och säkerhet för Hallstahammars
kommun i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.
__________
Exp till: Reglementspärmen
Strategisk Utveckling och planering
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

45 ()

KS § 280
Reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden - för godkännande
Dnr 352/19
Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente för
gemensamma hjälpmedelsnämnen till respektive huvudman för godkännande.
Förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01 och ingår därefter som
en verksamhet i den samlade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i reglemente och samverkansavtal är därmed i huvudsak redaktionella.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 225.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att för sin del godkänna förslag till reglemente för den gemensamma nämnden
att gälla 2020-01-01 – 2022-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

46 ()

KS § 281
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 9 december 2019
Dnr 362/19
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 § 189 om ny delegationsordning för kommunstyrelsen.
I nu föreliggande förslag föreslås att i delen 1 under punkten 4 Inköp tillförs
punkten 4 - Yttrande till domstol i upphandlingsfrågor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 226.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 15 oktober 2018 § 189 och fr o m den 9
december 2019 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del
1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga,
samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Reglementspärmen
Samtliga personer upptagna i förteckningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

47 ()

KS § 282
Ombyggnad av Skantzöbadet – återrapportering gällande avstämning mot
anbud och byggherrekostnad Dnr 321/19
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 § 80 bland att inom 2019 års
investeringsbudget omfördela 6 miljoner kronor från projektet ”Knektbacken
inkl bidrag” till ”Skantzöbadet inkl duk” för ombyggnad av Skantzöbadet och
att tekniska nämnden ska avrapportera projektet avseende byggherrekostnad
och avstämning mot anbud till kommunstyrelsen.
Investeringsbudgeten är satt till 30 miljoner för ombyggnationen och medlen är
fördelade på 18 miljoner 2019 samt 12 miljoner 2020.
Tekniska förvaltningen har upprättat en ekonomisk avstämning gällande ombyggnation av Skantzöbadet den 5 november 2019. Av rapporten framgår bland
annat att kontraktssumman är 26 885 000 kronor, och den totala produktionskostnaden är beräknad till 30 000 000 kronor vilket överensstämmer med investeringsbudgeten för projektet. Hittills godkända ändrings och tilläggsarbeten
uppgår till 1 945 770 kronor, dessa är ännu inte fakturerade men inryms i investeringsbudgeten. Projekteringskostnader om ca 271 000 kronor finns med på
2018 men ingår inte i produktionskostnaden, då denna finansierades av tidigare
budgeterade medel. Till byggherrekostnader inkluderas bland annat konsult,
utredning, KA, besiktning och byggledning. Hittills nedlagda byggherrekostnader uppgår till ca 140 000 kronor, och den totala prognosen pekar på 350 000
kronor. Tekniska nämnden har den 20 november 2019 § 110 bland annat beslutat att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen och att
lämna en slutlig rapport till kommunstyrelsen när projektet är avslutat.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 227.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera rapporten som en anmälan
__________
Exp till: Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

48 ()

KS § 283
Avtal gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden via närradion - Hallsta Sura Närradioförening Dnr 223/19
Hallsta Sura Närradioförening ansöker i skrivelse om utökat bidrag från 35 000
kronor/ år till 44 000 kronor/år för utsändning av fullmäktiges sammanträden
via närradion Ersättningen har varit oförändrad sedan 2003. Föreningen ser
gärna att ett avtal tecknas där föreningens åtaganden framgår.
I dialog med föreningen har förslag till avtal upprättats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 25 november 2019 § 228.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal gällande sändning av kommunfullmäktiges sammanträden
via närradion, enligt en till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Hallsta Sura Närradioförening
Kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

49 ()

KS § 284
Redovisning till kommunstyrelsen av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m
september 2019 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 beslutar 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 föreningens ekonomi. Till detta
bifogas balansräkning, en jämförelse utfall mot budget innevarande månad och
ackumulerat för perioden samt en kassaflödesrapport.
Kommunstyrelsen beslutad den 16 september 2019 § 78 att kultur- och fritidsnämnden till nästkommande redovisning även redovisar ridklubbens handlingsplan och budget.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 13 november 2019 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden har den 20 november 2019 § 109 beslutat att
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. Vidare beslutade nämnden för
egen dela att Hallsta Ridklubb årligen senast i oktober/november inkommer till
kultur- och fritidsnämnden med föreningens budget för nästkommande år.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet
Catarina Petterssons (S) yrkar att redovisningen ska noteras som en anmäla
och till nästa redovisning ska även redovisas ridklubbens handlingsplan och
budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

50 ()

Forts KS § 284
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att notera redovisning som en anmälan, samt
att kultur- och fritidsnämnden till nästkommande redovisning även redovisar
ridklubbens handlingsplan och budget.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

51 ()

KS § 285
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun
fr o m den 1 januari 2020 Dnr 341/19
Nu gällande arvodesbestämmelser antogs av fullmäktig den 17 december 2019
§ 168. I bestämmelsen knöts alla arvoden, såväl årsarvoden som löpande sammanträdesarvoden, till att utgöra andelar av aktuellt arvode för riksdagens
ledamöter. Arvodesbeloppen justeras varje år från 1 januari med samma procentuella tal som för arvodet till riksdagsledamot. I årsarvodena, vilka omfattar
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande för
nämnder samt ledamöter i nämndernas arbetsutskott, ingår ett antal uppgifter
som den förtroendevalda förväntas utföra. Dessa uppgifter framgår i arvodesbestämmelserna. Dessa förtroendevalda (med undantag för kommunstyrelsens
ordförande) erhåller styrkt förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pensionsförmån. Årsarvodet utbetalas med en tolftedel per
månad. För de sammanträden som genomförs utöver det som framgår av arvodesbestämmelserna utges sammanträdesarvode. För förtroendevald som inte
omfattas av årsarvode, t ex kommunfullmäktiges ledamöter eller ledamöter i
nämnderna, utgår sammanträdesarvode. Till detta kommer ersättning för styrkt
förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pensionsförmån.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 20 november 2019 § 15.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 17 december 2019 § 168 anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun fr o m den 1
januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

52 ()

KS § 286
Val till uppdrag i kommunala handikapprådet 2020-2022 Dnr 5/19
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 7 bl a om förändrad sammansättning av kommunala handikapprådet, KHR. I fortsättningen ska KHR
bestå av en ledamot och en ersättare från vardera de fem olika funktionshindren; rörelsehindrade, medicinskt handikappade, döva och hörselskadade, blinda
och synsvaga samt psykiskt handikappade. Vidare ska kommunstyrelsen,
socialnämnden och tekniska nämnden utse varsin ledamot och ersättare. En
förtroendevald ledamot och ersättare ska utses av oppositionen.
Från kommunstyrelsens ska ledamot utses av majoriteten och ersättare från
oppositionen. Från socialnämnden ska ledamot och ersättare utses från majoriteten. Från tekniska nämnden ska ledamot utses av oppositionen och ersättare
från majoriteten.
Kommunstyrelsen beslutar
att till uppdrag i kommunala handikapprådet 2020-2022 utse:

Justerandes signatur

Ledamot tillika ordförande

Ersättare

Sigge Synnergård (FP)

Annica Lindholm (V)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

53 ()

KS § 287
Val till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2020-2022 Dnr 5/19
Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2011 § 8 bl a om sammansättning av kommunala pensionärsrådet, KPR. KPR ska bestå av en ledamot och en
ersättare från vardera socialnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, Hallstahammars och Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges
Pensionärsförbund (SPF), Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas
Förbund, avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad. En förtroendevald ledamot och ersättare ska utses av oppositionen.
Från kommunstyrelsen ska ledamot och ersättare utses av majoriteten. Socialnämnden ordförande ska vara ordförande i rådet. Socialnämnden ska vidare
utse en representant från oppositionen som ersättare. Kultur- och fritidsnämnden ska utse ledamot från oppositionen och ersättare från majoriteten.
Kommunstyrelsen beslutar
att till uppdrag i kommunala pensionärsrådet 2020-2022 utse:

Justerandes signatur

Ledamot

Ersättare

Hanna Lostelius (C)

Lennart Ahlström (S)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

54 ()

KS § 288
Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening
u p a Dnr 5/19
Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021 i föreningens styrelse utse:

Justerandes signatur

Ledamot tillika ordförande

Ersättare

Rolf Hahre (S)

Kenth Erngren (V)

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

55 ()

KS § 289
Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2020
Kommunstyrelsen beslutar
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2020 utse:
Ledamot tillika vice ordförande
Rolf Korsbäck (S)

Justerandes signatur

Revisor

Ersättare

Per Hedfors (M)

Bo Hedman (S)

Utdragsbestyrkande

Dnr 5/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-02

Sida

56 ()

KS § 290
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-02
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-02
- Arbetsutskottets protokoll 2019-11-25
- Personalutskottets protokoll 2019-11-20
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

