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Sammanträdesdatum

2020-05-11

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 14.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf ej § 88
Anna Gunstad Bäckman (C) ej § 88
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S) ej § 105
Sigge Synnergård (L)
Lennart Ahlström (Se)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Kenth Erngren (V) ej §§ 87, 106
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström,
övriga se § 85
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Ingvor Regnemer (S) och Kenth Erngren (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 14 maj 2020 klockan 08.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

84 - 114

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S) ej § 88
Justerande

Kjell Ivemyr (S) § 88

……………………………………………………………………………………………
Kenth Erngren (V) ej § 87, 106

Ingvor Regnemer (S) ej § 105

Hans Strandlund (M) § 87, 105-106

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 84-114

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Anslaget uppsättes

2020-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2020-06-05
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KS § 84
Information från kommunchefen/förvaltningen

Dnr 54/20

Kommunchefen informerar om hur krisledningsgruppen agerar med anledning
av coronaviruset.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 85
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer
§ 86, 87 – kommunchef Carin Becker Åström, tf ekonomichef Nicklas Erngren
§ 92, 93 – skolchef Lena Millberg, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello,
förskolecontroller Frida Hjärpe
§ 94, 112 – skolchef Lena Millberg
§ 95, 96, 98 – teknisk chef Carina Elliot
Sammanträdet ajourneras klockan 11.55 – 13.30
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 86
Kvartalsrapport 1 2020 för kommunstyrelsen 168/20
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat 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 marsprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2020. Det
anförs bland annat att till budget 2020 tillfördes kommunstyrelsen förutom
lönekompensation 1 000 tkr för att täcka IT-kostnader samt 2 595 tkr för ökade
kostnader för kollektivtrafiken. Prognosen för 2020 visar ett fortsatt underskott
för kommunstyrelsens del. Det är övergripande IT-kostnader och kollektivtrafiken som drar ner resultatet. Totalt pekar prognosen på -2 665 tkr. Det som
avviker åt det negativa hållet är prognosen på IT- och kollektivtrafikskostnaderna som pekar mot -5 515 tkr. Jämfört med bokslutet så prognostiseras en
lägre kostnad för kollektivtrafiken 2020 mot 2019 och det beror på att 2019
fanns eftersläpande indexeringskostnader som rörde 2018. Extra budgettillskott
till IT-budgeten gör att budgeten närmar sig balans dock är det fortfarande stora
avvikelser mellan utfall och budget. Utfördelningen av IT-kostnader har inte
kunnat gjorts än så effekten av den utfördelningen kommer först ses i augustiprognosen. I prognosen ovan så är den beräknad att ge samma utfall som utfördelningen. Stadsnätet kommer enligt prognosen visa ett överskott 2020 på
2 851 tkr jämfört med budget och kompenserar på så sätt att kommunstyrelsens
totala avvikelse minskar. Den interna förvaltningen och den politiska verksamheten är väldigt svårprognostiserad med tanke på omvärldsläget. Väldigt
mycket aktiviteter ställs in eller flyttas till senare under året. Detta kan innebära
större kostnader eftersom mycket ska jobbas igen under hösten. Dock är prognosen att den interna förvaltningen och den politiska verksamheten håller sin
tilldelade budget.
Av kvartalsrapporten framgår handlingsplan för kollektivtrafiken och IT-kostnaderna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 79.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kvartalsrapport 1 2020 samt handlingsplan.

__________
Exp till: Kommunchefen
Ekonomi- och finansenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 87
Kvartalsrapport 1 2020 för Hallstahammars kommun

Dnr 171/20

Kenth Erngren (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Hans Strandlund
(M) utses att justera paragrafen.
Årsprognosen i kvartalsrapporten pekar på ett underskott på -56,0 mkr för helåret och är en stor avvikelse med -70,2 mkr i jämförelse med budgeterat resultat
på 14,2 mkr. I princip hela underskottet härrör från finansnettot där det är budgeterat ett överskott på 29 mkr men prognosen pekar på ett underskott på -41,1
mkr, en skillnad mot budget på - 70,1 mkr. Finansnettot är starkt påverkat av
börsraset på grund av Coronaviruset och då kommunens värdepapper ska värderas till verkligt värde så blir det stort underskott på resultaträkningen.
Bedömningen är att på helåret kommer hela den orealiserade värdeökningen
som skedde 2019 i värsta fall vara borta vid årets slut. Förra året höjdes resultatet med orealiserade vinster med 58 mkr och i år så sänker orealiserade förluster resultatet med -58 mkr.
De verksamheter som visar minus är kommunstyrelsen -2,7 mkr, barn- och utbildningsnämnden -4,1 mkr och finansförvaltningen -6,3 mkr. Socialnämnden
prognostiserar ett överskott på +0,8 mkr och likaså prognostiserar bygg- och
miljönämnden ett överskott på +0,6 mkr. Tekniska nämnden har i prognos angett ett överskott med +2,2 mkr. De nämnder som har underskott i årsprognoserna arbetar med handlingsplaner för att komma tillrätta med obalansen. Jämfört med 2019 då verksamheternas nettokostnader gick back -20,6 Mkr mot
budget så pekar prognosen på -12,1 Mkr för 2020.
Investeringsbudgeten uppgår till 180 mkr och redovisat för perioden är 31,1
mkr.
Årsprognosen är väldigt osäker mycket på grund av Covid-19 där vi ännu inte
ser effekterna på nämnderna, effekterna kommer kunna ses först senare under
året. Förhoppningsvis kan en betydligt bättre prognos göras vid nästa tillfälle i
augusti. Att kommunen blir påverkad av Corona är klart men hur mycket och
på vilka sätt är för tillfället väldigt oklart.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 80.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att personaldelen ska redovisas i procent i kommande ekonomiska rapporter.
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 § 87
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa kvartalsrapport 1 för år 2020, samt
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner
för att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska avvikelsen och på årsbasis
sikt uppnå budgetföljsamhet.

Härefter återinträder Kenth Erngren (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 88
Ägardirektiv för Strömsholms Utveckling AB

Dnr 165/20

Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Kjell Ivermyr (S) övertar ordförandeskapet.
Strömholms Utvecklings AB, STUTAB, har inkommit med förslag till ägardirektiv för bolaget. Utöver vad som finns angivet i bolagsordningen föreslås
att följande ska gälla:
Grundläggande utgångspunkter
1. Strömsholm ska fortsätta utvecklas som en av landets främsta mötesplatser
och kompetenscenter för hästnäringen och hästsporten.
2. Området runt Strömsholms kanal samt dess fastigheter kännetecknas av
unika natur- och kulturmiljöer som är väl kända och besökta. Modernisering
och utveckling ska ske aktsamt med ett tydligt hållbarhetsfokus.
3. Strömsholmsområdet ska hålla hög internationell standard och uppfattas som
en av landets främsta anläggningar för utbildning, träning och utveckling
inom ridsport. Verksamheten vilar på väl beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Verksamhetsinriktning
1. Bolaget är en plattform för samverkan och samordning för utvecklingsfrågor
och projekt med koppling till Strömsholm.
2. För utvecklingsinsatser i området ska Bolaget kunna agera som projektägare
av utvecklingsprojekt och byggnation. Detta gäller särskilt för projekt där
flera aktörer är involverade och behov av extern finansiering föreligger.
Ansvar för sådana projekt ska normalt således inte drivas i någon av ägarnas
ordinarie organisationer.
3. Bolaget ska bevaka och bidra till utveckling av de unika natur- och kulturmiljöer samt fastigheter som finns i området runt Strömsholm som har koppling till hästnäringen och hästsporten. Sådana insatser ska ske på ett hållbart
sätt.
4. Bolagets verksamhet ska ta sin utgångspunkt i insatser och projekt som
efterfrågas av ägarna och/eller de för verksamheten relevanta intressenter
som finns runt Strömsholm.
5. Bolagets uppdrag enligt punkt 1-4 ovan, förutsätter ett nära samarbete med
ägarna samt andra intressenter runt Strömsholm (t.ex. Strömsholmsgruppen).
Ekonomiska mål
1. Bolaget förväntas generera medel för dess egna kostnader. Ägarna har inga
krav på utdelning. Eventuellt ekonomiskt resultat konsolideras i Bolaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 88
2. Om situation uppstår där driftsbidrag krävs för den löpande verksamheten
fastställs detta i samband med årsstämman och fördelas lika mellan ägarna.
Med anledning av att arbetsutskottet ej var beslutsmässigt den 4 maj 2020 § 81
överlämnades ärendet till kommunstyrelsen.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ovanstående ägardirektiv ska fastställas Strömsholms
Utvecklings AB ordinarie årsstämma 2020.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att uttala att följande ägardirektiv till Strömsholms Utvecklings AB fastställs på
ordinarie årsstämma 2020, en till ärendet hörande bilaga.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C).
Catarina Pettersson (S) återtar ledningen av sammanträdet.

Justerandes signatur
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KS § 89
Omfördelning av borgensram – AB Hallstahem Dnr 167/20
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § om utökad borgensram
för AB Hallstahem med 80 miljoner kronor, fördelat på 60 miljoner ”nyproduktion Kolbäck” samt 20 miljoner ”reinvesteringar.
AB Hallstahem anför i skrivelse den 24 april 2020 att investeringsvolymen för
Hallstahem har de senaste åren varit omfattande, både i reinvesteringar som t ex
stora ROT-projekt men också i ett ombyggnationsprogram där tomma lokaler
byggts om till nya lägenheter. Samtidigt med detta har planering för nyproduktion fortgått och där är de nu framme vid en byggstart för ett trygghetsboende i
Kolbäck inom en väldigt snar framtid. Produktionskalkylen och den budget
som styrelsen godkänt för nyproduktionen i Kolbäck uppgår till max 55 miljoner kronor. I ombyggnationsprogrammet är de framme vid de 3 sista lägenheterna, som skapas i Hästhoven. Totalt kommer programmet ha tillskapats 21
stycken nya lägenheter i Hallstahammar under en 2-årsperiod. Budgeten för
lägenheterna i Hästhoven uppgår till max 5 miljoner kronor.
För att inte störa de övriga investeringarna som Hallstahem för i sitt befintliga
bestånd önskar de få omfördela de ovan nämnda 60 miljoner kronor så att dessa
kan användas till ”nyproduktion Kolbäck 55 miljoner kronor samt Hästhoven 5
miljoner kronor”
Ekonomi- och finansenheten föreslår i skrivelse den 30 april 2020 att den föreslagna omfördelningen av borgensram för AB Hallstahem beviljas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 82.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bevilja omfördelning av borgensram om 60 miljoner kronor för AB Hallstahem.

Justerandes signatur
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KS § 90
Kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb –
villkorsändring för amorteringstid Dnr 188/20
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förutsättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala
borgen, att utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för omoch tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr.
Hallsta ridklubb anhåller i skrivelse den 14 april 2020 om att Hallstahammars
kommun förlänger sitt borgensåtagande för föreningens eget banklån med 6
månader med anledning klubbens ekonomiska situation orsakat av coronavirusets utbrott. I skrivelsen anförs att situationen förväntas kosta klubben en halv
miljon kronor i förluster under 2020. Styrelsen för Hallsta ridklubb har analyserat den ekonomiska situationen och kommit fram till två möjliga ekonomiska
lösningar. Lösningarna utgår dels från att klubben hos Skatteverket ansökt om
att få sänka betalningen av arbetsgivaravgifter, dels att klubben till Swedbank
ansökt om upp till 6 månaders amorteringsfrihet på klubbens banklån. Det sistnämnda är ett erbjudande Swedbank har till företag som har fått ansträngd likviditet på grund av coronaviruset. Om Swedbank beviljar amorteringsfrihet för
banklånet behövs det även godkännas av Hallstahammars kommun som har
gått i borgen för lånet med anledning av att lånets kredittid då kommer att förlängas med upp till 6 månader, motsvarande perioden för amorteringsfriheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 14 april 2020 bland annat
att Hallsta ridklubb amorterar idag av sitt lån på 30,6 mkr på 20 år dvs 1 530
tkr/år + ränta. När lånet är slutamorterat av Hallsta ridklubb ska Hallstahammars kommun inte längre betala ut bidraget för räntor och amorteringar. Lånet
började amorteras av Hallsta ridklubb kvartal 2 2017. Sista amorteringen sker
kvartal 1 2037.
Förlängs borgensåtagandet från 20 år till 20,5 år så kommer bidraget från
Hallstahammars kommun för räntor och amorteringar att minskas i motsvarande mån till Hallsta ridklubb. Hallsta ridklubbs likviditet kommer därmed inte
att förbättras utan förbli oförändrad. Om bidraget på 2 mkr per år för räntor och
amorteringar skulle förbli oförändrat, trots längre borgensåtagande från 20 år
till 20,5 år, blir mellanskillnaden mellan de lägre räntorna och amorteringarna
och bidraget på 2 mkr ett indirekt driftbidrag till Hallsta ridklubb. Ett oförändrat bidrag på 2 mkr per år under 20,5 år istället för 20 år ger en ökad kostnad
för Hallstahammars kommun på 1 mkr. Den ökade kostnaden inträffar år 2037.
Den sista amorteringen sker då kvartal 3 2037 istället för kvartal 1 2037.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 90
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 29 april 2020 § 38 att fullmäktige ska
avslå ansökan. Vidare har nämnden för egen del beslutat att Hallsta Ridklubbs
driftbidrag som betalas i september tidigareläggs till augusti, samt att Hallsta
Ridklubb till nämndens sammanträde i maj ska redovisa vilka förväntade negativa kostnader/konsekvenser förningen har/kommer att få med anledning av
Covid-19 och vilka åtgärder man vidtar/avser att vidta.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 83.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå Hallsta Ridklubbs ansökan om förlängd amorteringstid och avskrivningstid för de lån kommunen iklätt sig kommunal borgen för.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 91
Omfördelning av investeringsbudgeten för ombyggnad av Skantzöbadet
Dnr 321/19
I investeringsbudgeten finns avsatt 30 miljoner för ombyggnationen på
Skantzöbadet. Medlen är fördelade på 18 miljoner 2019 samt 12 miljoner 2020.
På Skantzöbadet pågår just nu en omfattande ombyggnation. Det gäller så väl
badets reningsanläggning med sandfilter, hela kemikaliehanteringen, nya pumpar och styrsystem, nya markledningar runt om bassängerna, nya in- och utlopp till bassängen från kortsida till långsida samt ny gångbeläggning runt bassängerna. Arbetena påbörjades direkt efter badets stängning, augusti 2019 så
att anläggningen kan stå färdig till badets öppnande i början på juni 2020.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 april 2020 bland annat att hittills godkända ändrings och tilläggsarbeten är delvis fakturerade och ingår i beräknad produktionskostnad som nu pekar på 30 717 000 koronor vilket betyder
att investeringsbudgeten överskrids med 717 000 kronor. Tekniska förvaltningen föreslår att 717 000 konor omfördelas i investeringsbudgeten under
2020 för att finansiera ombyggnationen av Skantzöbadet. Den ökade kapitalkostnaden beräknas till 30 100 kronor per år.
Kultur- och fritidsnämnden har den 29 april 2019 § 40 beslutat att hemställa
hos kommunstyrelsen att inom investeringsbudgeten 2020 omfördela 717 000
kronor från projektet utredning av Vallmobadet till ombyggnationen av
Skantzöbadets reningsanläggning, att medel motsvarande den faktiska
ökningen av kapitalkostnaden beaktas i kommande budgetarbete.
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 84 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar dels att 717 000 kronor ska omfördelas från projektet utredning av Vallmobadet till ombyggnationen av Skantzöbadets
reningsanläggning inom investeringsbudgeten 2020, dels föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet utredning av Vallmobadet i samband med antagande av investeringsbudget kommande år.
Kenth Erngren (V) yrkar att den ökade kapitalkostnaden om 30 100 kronor per
år ska rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till dels Catarina Petterssons (S) yrkande, dels Kenth Erngren (V) yrkande.
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Forts KS § 91
Kommunstyrelsen beslutar således
att inom investeringsbudgeten 2020 omfördela 717 000 kronor från projektet
utredning av Vallmobadet till ombyggnationen av Skantzöbadets reningsanläggning
att den ökade kapitalkostnaden om 30 100 kronor per år framöver ska rymmas
inom kultur- och fritidsnämndens budget, samt
att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet utredning
av Vallmobadet i samband med antagande av investeringsbudget kommande
år.

_________
Exp till:

Justerandes signatur

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 92
Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Hallstahammars kommun Dnr 174/20
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2007 § 55 om att anta riktlinjer för
att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi i Hallstahammars kommun.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 28 april 2020 § 31 att fullmäktige
ska anta riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Hallstahammars kommun och att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis ska få besluta om riktlinjer för godkännande och tillsyn av
fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Hallstahammars kommun.
I den nya riktlinjen anförs bland annat att när det gäller start av nya skolor har
Skolinspektionen uppdrag från staten att bedöma ansökningarna och besluta om
tillstånd. Skolinspektionen utövar också tillsyn över både kommunala och fristående skolor. För landets förskolor finns ett delat ansvar mellan kommunerna
och Skolinspektionen. Ansvaret för godkännande och tillsyn för fristående förskolor ligger hos kommunerna. Skolinspektionen har i sin tur tillsynsansvar för
kommunala förskolor, samt att granska hur kommunerna tar sitt ansvar för tillsynen av fristående förskolor.
I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas som
huvudmän för förskola (och fritidshem), efter ansökan till den kommun där utbildningen ska bedrivas. Kommunen beslutar också om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg (Skollagen 25 kap 10§). Från 1 januari 2019 ställs
ökade krav på huvudmän som vill starta fristående förskola. I samband med
ansökan gör kommunen en omfattande ägar- och ledningsprövning. Syftet är att
säkerställa att huvudmannen är seriös och att medlemmarna i ledningskretsen
har insikt i verksamhetens lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och i övrigt
är lämplig för uppdraget. Fristående förskolor ska löpande redovisa eventuella
förändringar i ägar- och ledningsstrukturen. Enskild pedagogisk omsorg omfattas inte av kravet på ägar- och ledningsprövning.
Kommunen har enligt skollagens 26 kapitel tillsynsansvar över de verksamheter som beviljats tillstånd. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten fortlöpande uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
Som tillsynsmyndighet har kommunen rätt att få tillträde till byggnader och
lokaler där verksamheten bedrivs och verksamheten som är föremål för tillsyn
är skyldiga att lämna upplysningar och material som efterfrågas (skollagen 26
kap 6-7§§). I tillsynen ingår även att fatta beslut om åtgärder som kan behövas
för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks
vid granskningen. I huvudsak granskas hur verksamheten arbetar mot målen
enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö – 98 reviderad 2018) samt tillämpliga
lagar och förordningar.
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Forts KS § 92
Kommunen följer även upp ägar- och ledningsförhållandena och de ekonomiska förutsättningarna i den regelbundna tillsynen. I riktlinjerna regleras vad
ansökan om att starta fristående förskola ska innehålla för att kunna bedöma
kvalitet och säkerhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 85.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande sitt beslut den 27 april 2007 § 55 anta riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet tillhörande bilaga.
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KS § 93
Taxa för nyetablering av fristående förskola m m fr o m den 1 juni 2020
Dnr 173/20
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 28 april 2020 § 32 att fullmäktige
ska anta taxa för nyetablering av fristående förskola m m.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till taxa för att starta
fristående förskola. Förslaget är att ta ut följande avgifter:
•
•
•

25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola
15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande
15 000 kronor för ansökan om ägarbyte

I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas som
huvudmän för förskola efter ansökan till den kommun där utbildningen ska bedrivas. Från 1 januari 2019 ställs ökade krav på huvudmän som vill starta fristående förskola. I samband med ansökan gör kommunen en omfattande ägaroch ledningsprövning (Skollagen 2 kap 5§). Syftet är att säkerställa att huvudmannen är seriös och att medlemmarna i ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och i övrigt är lämplig för uppdraget. Fristående förskolor ska löpande redovisa eventuella förändringar i
ägar- och ledningsstrukturen.
För kommunen innebär lagändringen ett mer omfattande arbete i prövningen
om en enskild ska får starta fristående förskola. Därför medger lagstiftningen
att kommunen har rätt att ta ut en avgift för att handlägga ansökningar om godkännande (Skollagen 2 kap 5 c§). Avgiften är beräknat utifrån en bedömning av
kommunens egna kostnader för handläggning av ansökningar, i enlighet med
självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2 kap 6§.
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 85 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Petterssons (S) yrkar att taxan för nyetablering av fristående förskola
ska antas.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att anta taxa för nyetablering av fristående förskola m m från och med den 1
juni 2020, enligt en till ärendet tillhörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida

17 ()

KS § 94
Inriktningsbeslut för ny förskola i Kolbäck Dnr 175/20
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen anför i gemensam skrivelse den 3 april 2020 bland annat att varken förskolan Lärkan i Kolbäck eller Strömsholms förskola har platser som klarar framtida inflyttning i
Kolbäck. Detta då det i Kolbäck planeras för fler bostäder där tomterna i området Vattentornet närmast i tid väntas bli klara. Kommunen har också mark
med planer för bebyggelse i området kring Kyrkbyn.
I samband med kommunens planering för bostadsbebyggelse ses behovet av
förskolor i kommunen över av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och politiker. För Kolbäck har flera placeringar övervägts. Bedömningen är att de
bästa förutsättningarna för en ny förskola på kommunens mark finns i Kyrkbyn.
Placeringen bedöms som bra med tanke på framtida bostäder som planeras i
området. I samband med förstudie inför detaljplanearbete för Kyrkbyn 4:17
finns möjlighet att planera in en ny förskola i det nya villakvarteret som anknyter till Kyrkbyåsen och skogen.
Förslaget till ny förskola i Kolbäck är att bygga en tvåvånings förskola med
funktioner för en effektiv verksamhet där avdelningarna får en egen ingång.
Platsantal beräknas utifrån befolkningsprognos som visat på ökning med 25
förskolebarn/år. Inflyttningen påverkas bland annat av tillgängliga bostäder.
Platsbehovet i Kolbäck förväntas vara högt de år bostäder i området Vattentornet är inflyttningsklara och fler områden öppnas för bostäder.
Ett inriktningsbeslut innebär att planeringen för en ny förskola kan påbörjas
parallellt med detaljplanearbete för området. Investeringsmedel för ny förskola
i Kolbäck finns avsatt med 40 Mkr år 2021 och 10 Mkr år 2022. Investeringsmedlen ska täcka kostanden för byggnad, utemiljö och inventarier. Åtgärder i
trafikmiljön är inte inräknade.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 28 april 2020 § 34
och tekniska nämnden har behandlat ärendet den 29 april 2020 § 48.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 87.
Catarina Petterssons (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om att undersöka om förskoleverksamheten kan bedrivas privat, kooperativt eller dylikt. I
övrigt yrkar Pettersson bifall till arbetsutskottets förslag.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Forts KS § 94
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) avslagsyrkande och i övrigt bifall till arbetsutskottets
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar
för arbetsutskottets förslag om att undersöka om förskoleverksamheten kan bedrivas privat, kooperativt eller dylikt röstar ja och den som röstar för bifall till
Catarina Petterssons (S) avslag till detsamma röstar nej.
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 5 ledamöter röstat ja och 6
nej, (bilaga 1 § 94/2020). Kommunstyrelsen har således bifallit Catarina
Petterssons (S) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att som inriktningsbeslut uttala att en ny förskola med tillhörande skolgård
byggs på Kyrkbyn 4:17 i Kolbäck med en tvåvåningsbyggnad för 4 avdelningar
förskola med övervåning som för framtiden kan inredas med ytterligare 2
avdelningar,
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad budget
och kalkyl med tidsplan för en ny förskola inklusive skolgård, kök, matsal och
inventarier på fastigheten Kyrkbyn 4:17,
att som inriktningsbeslut reservera medel för finansieringen inom investeringsutrymme och kompensera barn- och utbildningsnämnden med utökad budget
för drift- och kapitalkostnader,
att inför inflyttning kompensera barn- och utbildningsnämnden för inredning/
inventarier till den nya förskolan och för omkostnader som uppstår vid byggnation, samt
att i samband med mål- och budgetprocessen i budgetram utöka platsantalet i
förskolan motsvarande påvisat platsbehov för att täcka personal, ledning, kök,
måltider förbrukning etc.
Till förmån för Hans Strandlunds (M) yrkande reserverar sig Hans Strandlund
(M), Tommy Emterby (KD), Jenny Landernäs (M), Claes Gustavsson (SD) och
Anna Gunstad Bäckman (C).
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KS § 95
Internutredning angående ombyggnation av kulturhuset – kommunstyrelsens uppsiktisplikt Dnr 112/20
Kommunstyrelsen beslutade i september och oktober 2019 att dels omprioritera
investeringsmedel dels ge starttillstånd för en ombyggnation av kulturhuset till
en kostnad av 2,8 mkr då det visade sig vid en inspektion att det fanns flera
brister i fastigheten framförallt avseende ventilation, brandskydd och brandskyddsdokumentation. Fastigheten hade byggts om under 2016–2017 i kommunens regi där det avsatts investeringsmedel i Mål och budget. Kommunen köpte
fastigheten 2018 till en kostnad av 11 450 000 kronor.
Med anledning av att kostnaderna för ombyggnation av kulturhuset har ökat
med nästan 200 % beslutade tekniska nämnden den 25 mars 2020 § 37 bland
annat att en internutredning ska göras där det dels ska framgå orsaken till varför
kostnaderna ökat med nästan 200 % och när kostnaderna uppstod, dels varför
man underlåtit att inte återrapportera till nämnden när de ytterligare åtgärderna
beställds/genomförds så att nämnden kunnat fattat erforderliga beslut samt att
internutredningen ska redovisas vid tekniska nämndens sammanträde i april.
Internutredningen ska även redovisas för kommunstyrelsen enligt beslut den 30
mars 2020 § 58.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan och redogör i utredning den 14 april
2020 för händelseförloppet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 88.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera utredningen som en anmälan.

_________
Exp till:
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KS § 96
Återrapportering av projektet ombyggnad av Kulturhuset – kommunstyrelsens uppsiktsplikt – samt omfördelning av medel i investeringsbudgeten Dnr 263/19
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2019 § 213 bland annat att ianspråkta 2 800 000 kronor från investeringsbudgeten avseende projekt GC väg
Strömsholm-Kolbäck 2019 till ombyggnad av Kulturhuset, samt att 1 200 000
kronor ianspråktas från energiinvesteringar 2019 för energieffektiviseringar i
Kulturhuset. Med anledning av att kostnaderna för ombyggnation av kulturhuset har ökat beslutade kommunstyrelsen den 30 mars 2020 § 58 bland annat
att omfördela ytterligare 7,5 miljoner kronor inom 2020 års investeringsbudget,
varav 7 miljoner kronor ianspråktas från projektet ”Åtgärda eftersatt underhåll
fastighetsförvaltningen” och 500 000 kronor från projektet ”Tekniska nämndens oförutsedda”.
Vidare beslutade tekniska nämnden den 25 mars 2020 § 37 samt kommunstyrelsen den 30 mars 2020 § 58 att en återrapportering av projektet ska ske
månadsvis till dess att projektet är slutfört.
Tekniska förvaltningen har den 28 april 2020 upprättat en rapport gällande
projektet ombyggnad av Kulturhuset. Av rapporten framgår bland annat att en
redovisning av tillkommande kostnader enligt följande:
•
•
•
•
•

Arbetskostnad bygg 150 000 kronor
Utvändiga plåtarbeten 142 000 kronor
Skylift hyra utvändiga arbeten 48 000 kronor
Mobilkran 18 000 kronor
Brandlarm 33 000 kronor

Den totala projektkostnaden för projektet ombyggnad av Kulturhuset är satt till
11 891 000 kronor. I nuläget pågår en inflyttningsprocess från verksamhetens
sida och entreprenörerna åtgärdar sina besiktningsanmärkningar parallellt. Ett
interimistiskt slutbesked har erhållits och ska kompletteras med ytterligare
dokument innan formellt slutbesked kan erhållas.
Tekniska nämnden beslutade den 29 april 2020 § 45 att godkänna rapporten
samt hemställa hos kommunstyrelsen att omfördela ytterligare 400 000 kronor
från investeringsbudgeten från projektet ”Tekniska nämndens oförutsedda” för
att finansiera merkostnaden i samband med projektet och att den ökade kapitalkostnaden om 17 000 kronor framöver ryms inom tekniska nämndens budget.
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 89 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Justerandes signatur
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Forts KS § 96
Catarina Pettersson (S) yrkar att ytterligare 400 000 kronor ska omfördelas från
investeringsbudgeten ”Tekniska nämndens oförutsedda” till ombyggnad
Kulturhuset för att finansiera merkostnaden i samband med projektet och att
den ökade kapitalkostnaden om 17 000 kronor framöver ska rymmas inom
tekniska nämndens budget.
Jenny Landernäs (M) yrkar att de ökade kapitalkostnaderna om 17 000 kronor
ska hanteras i budgetprocessen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och med avslag på Jenny Landernäs (M)
yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således yrkande
att omfördela ytterligare 400 000 kronor från investeringsbudgeten från
projektet ”Tekniska nämndens oförutsedda” för att finansiera merkostnaden i
samband med projektet, samt
att den ökade kapitalkostnaden om 17 000 kronor framöver ryms inom tekniska
nämndens budget.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och
Tommy Emterby (KD).
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KS § 97
Fastställelseprövning av vägplan för anläggning av väg 252 StrömsholmKolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun – för yttrande Dnr 317/19
Trafikverket Region Öst har översänt begäran om fastställelseprövning för vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen
i Hallstahammars kommun för yttrande.
Trafikverket planerar för en gång och cykelväg (GC-väg) i anslutning till väg
252 mellan Strömsholm och Kolbäck. Syftet med den planerade GC-vägen är
att skapa en mer tillgänglig och säker lösning för gång och cykeltrafiken mellan
Kolbäck och Strömsholm. Projektmålet är att förbättra trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter och detta uppnås genom att separera oskyddade trafikanter från bilvägen.
De synpunkter som inkom under vägplanens granskning har kommenterats av
Trafikverket Region Öst i ett granskningsutlåtande.
Samhällsbyggnadsenheten framför i skrivelse den 20 april 2020 bland annat att
man är positiva till att det i planbeskrivningen kompletterats med information
om belysning längs sträckan samt att det är bra att Trafikverket avser att ytterligare en passage för oskyddade trafikanter över väg 252 söder om Sofielundsvägen. Det är dock olyckligt att vägplanen inte omfattar dragning av gång- och
cykelväg ända fram till busshållplatsen vid Sofielund.
Förvaltningen önskar att den kommande projekteringen inkluderar fundament
för belysningsstolpar längs med hela gång- och cykelvägen, även den del som
går igenom Natura 2000 området. Detta för att underlätta framtida belysning
längs med hela sträckan. Man förutsätter även att den planerade passagen över
väg 252 hastighetssäkras och anpassas för oskyddade trafikanter samt att barnperspektivet beaktas. En ytterligare önskan är att säkerheten för de som färdas
längs med gång- och cykelvägen förbi golfbanan tas hänsyn till i projekteringsskedet. Vidare konstateras det att felaktig information förekommer i granskningsutlåtandet för tidigare framförda synpunkter. Detta gällande att Ädelstenen fortfarande står kvar som ändhållplats för Brukslinjen istället för Äppelparken. I texten står det även både centrala och östra Hallstahammar. I övrigt har
förvaltningen inget nytt att tillföra sedan tillfället för granskningen och är positiva till att vägplanen fastställs.
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden beslutade den 28 april
2020 § 34 respektive den 29 april 2020 § 43 att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över förslaget. Vidare beslutade bygg- och miljönämnden den 28 april 2020 § 47 att uttala man inte har något att erinra mot förslaget.
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Forts KS § 97
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 90.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna skrivelse daterad den 20 april 2020 inklusive nämndernas yttranden som sitt yttrande över fastställelseprövning av vägplan för anläggning av
väg 252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars
kommun, enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till:
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KS § 98
Omfördelning av investeringsbudget för anläggande av ny gata mellan
Ingrid Maries väg och Nibblegatan – begäran om starttillstånd
Dnr179/20
Tekniska nämnden beslutade den 29 april § 50 att hemställa hos kommunstyrelsen att för anläggning av ny gata, gång- och cykelväg samt grusparkering
mellan Ingrid Maries väg och Nibblegatan, inom 2020 års investeringsbudget
dels ianspråkta 2 000 000 kronor från projekt ”Belysning GC-väg KolbäckStrömsholm”, dels ianspråkta 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten från
projektet ”GC-väg Kolbäck-Strömsholm”, att nettokostnadsökningen om 213
000 kronor/år framöver ska rymmas inom tekniska nämndens budget, samt att
föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet ”Belysning
GC-väg Kolbäck-Strömsholm” och ”GC-väg Kolbäck-Strömsholm” i samband
med antagande av investeringsbudget kommande år. Vidare beslutade nämnden
även att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för anläggande av gata
mellan Ingrid Maries väg och Nibblegatan.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 april 2020 att trafiksituationen
på Nibblegatan idag är problematisk då det är mycket trafik till och från de två
befintliga förskolorna samt Nibbleskolan. Det finns även planer på att bygga
om delar av Ädelstenen för att inrymma en ny förskola. För att skapa en bra
trafiksituation när man öppnar en ny förskola i Ädelstenen behöver det byggas
en gata som förbinder Ingrid Maries väg med Nibblegatan. Anläggande av gata
beräknas starta under augusti 2020 och kan färdigställas under året. Beläggningsarbeten kan eventuellt behöva ske under våren 2021.
Detaljplanen är förberedd för att anlägga den nya gatan och i anslutning anläggs en ny gång- och cykelväg som ansluts till befintligt gång- och cykelvägnät i området. För att underlätta för föräldrar som ska lämna och hämta sina
barn i förskolan skapas en lång parkeringsficka efter den nya gatan längs med
hela Ädelstenens kortsida. Under kraftledningen kan en grusparkering om cirka
500 kvm anläggas som kan fungera för besökare till Ädelstenen så väl som till
Äppelparken eller närliggande fotbollsplaner.
Underlag till investeringsmall lämnas för två alternativ:
1. Gata med längsgående parkeringsficka, GC-väg samt grusparkering. Beräknad investeringskostnad för alternativet är 4 000 000 kronor, med kapitalkostnader om 140 503 kronor år 1, kostnadsökningar för drift 78 000 kronor/år, vilket beräknas ge en total nettokostnadsökning för investeringen 212
970 kronor.
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Forts KS § 98
2. Gata med längsgående parkeringsficka och GC-väg. Beräknad investeringskostnad för alternativet är 3 600 000 kronor, med kapitalkostnader om
128 703 kronor år 1, kostnadsökningar för drift 60 000 kronor/år, vilket beräknas ge total nettokostnadsökning för investeringen 183 552 kronor.
Tekniska förvaltningen förordar alternativ 1, då man ser ett behov av ytterligare
parkeringsplatser i området, dels för Ädelstenen dels för Äppelparken samt
närliggande fotbollsplaner.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 91.
Kommunstyrelsen anser att kostnaden är hög och att en återrapport bör ske till
kommunstyrelsen. Catarina Pettersson (S) yrkar därmed som ett tillägg till
arbetstutskottets förslag att tekniska nämnden ska, efter avslutat arbete, återrapportera till kommunstyrelsen om de olika delarnas kostnader i projektet.
Hans Strandlund (M) instämmer i Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att för anläggning av ny gata, gång- och cykelväg samt grusparkering mellan
Ingrid Maries väg och Nibblegatan, inom 2020 års investeringsbudget dels ianspråkta 2 000 000 kronor från projekt ”Belysning GC-väg Kolbäck-Strömsholm”, dels ianspråkta 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten från projektet ”GC-väg Kolbäck-Strömsholm”,
att nettokostnadsökningen om 213 000 kronor/år framöver ska rymmas inom
tekniska nämndens budget,
att föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projektet Belysning
GC-väg Kolbäck-Strömsholm och GC-väg Kolbäck-Strömsholm i samband
med antagande av investeringsbudget kommande år,
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för anläggande av gata mellan Ingrid
Maries väg och Nibblegatan, enligt en till ärendet tillhörande bilaga, samt
att tekniska nämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen om de olika
delarnas kostnader i projektet efter avslutat arbete.
_________
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KS § 99
Marköverlåtelseavtal för Fasanen 15 i Hallstahammars kommun – för
godkännande Dnr 29/19
Hösten 2018 anordnades en ny markanvisningstävling av Hallstahammars
kommun för fastigheten Fasanen 15 i Hallstahammars kommun där två företag
lämnade in förslag på exploatering av fastigheten. Arbetsutskottet beslutade
den 10 december 2018 § 161 att Byggtitanerna AB erbjuds markförvärv av
detaljplanelagt område för bostäder på Kv. Fasanen etapp 1 genom att de tillåts
att planera, projektera och försöka sälja sina bostadsrätter under 12 månader
och i övrigt i enlighet med markanvisningen. Ett markanvisningsavtal tecknades med vinnande företag 23 januari 2019. Företaget har därefter via mäklare
sålt bostadsrätterna. Försäljningen har gått bra och företaget har nu sökt och fått
bygglov för de planerade lägenheterna.
Byggtitanerna AB vill nu skriva ett marköverlåtelseavtal i enlighet med det utkast som fanns som bilaga i markanvisningsavtalet. Ett markbolag, Gigi Mark
AB, har bildats för att genomföra byggnationen. Det är det bildade markbolaget
som köper marken av kommunen.
Ett marköverlåtelseavtal har upprättats som ska tecknas när exploatören övertar
marken och när köpeskillingen betalats. Fastigheten ska bebyggas senast 1 juni
2022. Om byggnation inte startat vid denna tidpunkt har kommunen rätt att
återköpa marken för den köpeskilling som erlagts för fastigheten. Då försäljningen av fastigheten överstiger 20 basbelopp krävs att avtalet godkänns av
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade den 29 april 2020 § 62 att hemställa hos kommunstyrelsen att marköverlåtelseavtal mellan Gigi Mark AB och Hallstahammars kommun gällande Fasanen 15 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 92.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna marköverlåtelseavtal mellan Gigi Mark AB och Hallstahammars
kommun gällande Fasanen 15, enligt en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 100
Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av
ny bro över Kolbäcksån i Hallstahammars kommun – för yttrande
Dnr 105/20
Trafikverket har översänt inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken för uppförande av ny bro över Kolbäcksån i Hallstahammars kommun, Västmanlands län för yttrande. Synpunkterna ska vara
Trafikverket tillhanda senast 31 maj 2020.
I samband med utbyggnad av E18 mellan Köping och Västjädra från motortrafikled till motorväg kommer en kompletterande bro över Kolbäcksån att behöva
uppföras. Bron ska ligga direkt norr om befintlig bro inom fastigheterna Näs
1:142 och Rallsta 11:3 i Hallstahammars kommun.
Den nya bron kommer att utformas med samma höjd över vattenytan som den
befintliga bron. Detta innebär att passagemöjligheten under bron blir likvärdig
med dagens situation och att avståndet mellan bro och vattenyta blir minst 2,5
meter. Bron föreslås bli 80 m lång och utformad i tre spann. Avstånden mellan
stöden kommer att variera, längst blir det mittersta spannet 25 meter vilket är
lika med det som är på den befintliga bron. Ändspannen föreslås bli 20,5 meter
vilket är 0,8 m större än på befintlig bro, detta för att göra det möjligt för
mindre djur att passera under bron i strandlinjen. Mellanstöden placeras i linje
med befintliga stöd och i samma riktning för att minimera påverkan på vattendraget. Bron kommer att utföras med en minsta fri bredd på 9,5 meter och med
två körfält i västlig riktning. Under en övergångsperiod kommer bron att ha ett
körfält i vardera riktningen då nuvarande väg och bro byggs om till motorväg.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 5 maj 2020 bland annat
Hallstahammars kommun vill att den nya motorvägen ska byggas med en sådan
profil att bron och dess tillfartsbankar vid en framtida omgrävning av kanalfåran kan förses med en bro som i sektion 17/180 (det vill säga ca 180 meter
väster om bron) skall ha en fri höjd av 4 m över medelvattenytan. Vidare vill
kommunen att Trafikverket ska åläggas att utföra de ledverk och andra anordningar som inom den muddrade delen av kanalfåran kan erfordras för sjöfarten.
Hallstahammars kommun önskar också besked om vilka ombyggnads och reparationsåtgärder som Trafikverket avser att utföra på den befintliga bron.
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 93 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 maj 2020 bland annat att avgränsningen vad gäller miljöpåverkan bör förtydligas både vad gäller tid och
fysisk avgränsning. Avgränsning i tid bör framgå tydligare och bör omfatta
både genomförandetid samt när väg/bro är färdigställda och redo för att tas i
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Forts KS § 100
drift. Fysisk avgränsning bör framgå tydligare d v s mellan väg och bro. Bron i
sig bidrar inte till miljökonsekvenser på luften men vägen som helhet, där bron
är en del, kommer att innebära miljökonsekvenser i form av utsläpp till luft.
Lämpligt att hänvisa till miljöbedömning för vägen som helhet om sådan finns.
Den nya bron kommer att uppföras inom skyddsområde för Näs vattentäkt. I
anslutning till bron kommer vägbanken att behöva förstärkas genom att bankpålning utförs närmast bron. Även för grundläggningen av den nya brons stöd
och landfästen kommer relativt omfattande pålningsarbeten att behöva utföras.
Enligt kommunens vattenskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att påla och/eller
schakta inom skyddsområdet och tillstånd kommer att behöva sökas hos byggoch miljönämnden. Tekniska nämndens ordförande har den 8 maj 2020 beslutat
att överlämna förvaltningens skrivelse som nämndens yttrande.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 27 april 2020 bland annat
att de bedömer att Trafikverket har fångat upp det som sannolikt är väsentligt
av möjliga miljöaspekter vid anläggandet av bron. Föroreningar i sediment eller
jord bör riskbedömas och finnas med i fortsatta projektering. Kolbäcksån är
historiskt hårt belastad av utsläpp och har i djupare sediment förhöjda halter av
ett antal miljöstörande ämnen. Risken för förorenade områden i övrigt inom
projektområdet bör särskilt uppmärksammas med hänsyn till vattenskyddet och
ån. Pålningen bör särskilt utredas med hänsyn till vattenskyddsområdet. Dels
föroreningsrisk från sedimenten men också andra risker för vattenförekomsten.
Utformning av pålar bör också beaktas så att riskerna minimeras. Lekperioden
ska beaktas men även yngelperioden bör bedömas som riskabel. Höga flöden
ska belysas med risker för erosion och ras och skred. I analysen bör extrema
flöden tas med utöver 100-årsflöden. Bygg- och miljönämndens ordförande har
den 28 april 2020 § 48 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt
yttrande.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att avge yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande
av ny bro över Kolbäcksån i Hallstahammars kommun.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uppdra till arbetsutskottet att avge yttrande över samråd inför ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av ny bro över Kolbäcksån i
Hallstahammars kommun.
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KS § 101
Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU
2019:68 – för yttrande Dnr 55/20
Finansdepartementet har översänt remissen Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat för yttrande till Hallstahammars kommun. Yttrande
ska var Finasdepartementet tillhanda senast den 15 maj 2020.
Regeringen beslutade den 23 februari 2017 att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler, kontrollen av
byggandet med mera. Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket.
I remissen anförs det bland annat att det övergripande målet för samtliga förslag är modernare byggregler och att både regelverket och dess tillämpning ska
vara förutsägbart, flexibilitet och förenklat. Vidare föreslås åtgärder som sammantaget ger förutsättningar för en mer ändamålsenlig byggprocess, ökad
variation i bostadsutbudet, ökad konkurrens och ett långsiktigt hållbart
byggande. Förslagen innebär principer för en omfattande reformering av Boverkets byggregler (BBR), en ny myndighet för förhandsavgöranden om krav
på byggnadsverk samt förtydliganden och förenklingar i kontrollprocessen.
Konkreta förslag ges på nya föreskrifter för bostäders lämplighet för avsett
ändamål. Vidare föreslås att begreppet ombyggnad tas bort ur plan- och bygglagen (PBL) samt att frågan om delar av de tekniska egenskapskraven även bör
regleras som utformningskrav och prövas i bygglovet utreds vidare.
Bygg- och miljöförvaltningen har i skrivelse den 18 mars 2020 framfört synpunkter på förslaget
Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 mars 2020 § 33 att överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 18 mars 2020 som sitt yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 94.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över förslaget Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 överlämna bygg- och miljönämndens beslut
den 26 mars 2020 § 33.
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KS § 102
Godkännande av köpekontrakt för försäljning av fastigheten KolbäcksVallby 1:247 Dnr 153/20
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 april 2020 att Hallstahammars
kommun 2019 tog fram en detaljplan i Kolbäcks centrum för bostadsbebyggelse på fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:247. AB Hallstahem avser att på fastigheten bygga cirka 38 lägenheter som ska upplåtas som trygghetsbostäder.
Detaljplanen medger Hallstahems planerade byggnation.
Tekniska förvaltningen ställer sig positivt till Hallstahems planer att bygga
trygghetsbostäder på fastigheten och anser att kommande byggnation kommer
att utgöra ett bra tillskott till den befintliga byggnationen i Kolbäcks centrum.
Förslag till köpekontrakt som reglerar villkoren för köpet har upprättats. Försäljningen av fastigheten överstiger 20 basbelopp och kräver därför att avtalet
godkänns av kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutade den 29 april 2020 § 47 att hemställa hos kommunstyrelsen att köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kolbäcks-Vallby
1:247 godkänns.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 95.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kolbäcks-Vallby
1:247 enligt en till ärendet tillhörande bilaga.
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KS § 103
Samverkansavtal med Region Västmanland avseende gemensamma
hjälpmedelsnämnden – för godkännande Dnr 389/19
Region Västmanland har skickat förslag på samverkansavtal med gemensamma
hjälpmedelsnämnden till Hallstahammars kommun.
I och med att regionens organisationsförändring den 1 januari 2020 har reglementet för gemensamma hjälpmedelsnämnden förändrats därmed behöver
också samverkansavtalet revideras. Region Västmanland och Västmanlands
läns kommuner, Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg,
Sala, Skinskatteberg, Surahammar och Västerås föreslås teckna ett nytt samverkansavtal. Överenskommelsen föreslås ersätta samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor mellan
parterna gällande från och med den 1 januari 2007.
Överenskommelsen innebär att nämnden ska ansvara för att länets invånare
erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt
och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna
hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.
Socialnämnden föreslår den 27 april 2020 § 40 att samverkansavtalet med
Region Västmanland avseende gemensamma hjälpmedelsnämnden ska godkännas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 96.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna samverkansavtal med Region Västmanland avseende gemensamma hjälpmedelsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 104
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2019 – ansvarsfrihet för
styrelsen Dnr 148/20
VafabMiljö kommunalförbund har den 7 april 2020 inkommit med årsredovisning för 2019.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 16 mars 2020 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 97.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida

33 ()

KS § 105
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2019 –
ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 158/20
Ingvor Regnemer (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Hans Strandlund
(M) utses att justera paragrafen.
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 16 april 2020 inkommit med
årsredovisning för 2019.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige
besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 8 april 2020 att ledamöterna i styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 98.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Härefter återinträder Ingvor Regnemer.
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KS § 106
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar
ekonomisk förening u p a - instruktion till ombudet Dnr 170/20
Kenth Erngren (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Hans Strandlund
(M) utses att justera paragrafen.
Sporthallen i Hallstahammar har den 27 april 2020 tillsammans med årsredovisning och resultat- och balansrapport inkommit med kallelse till ordinarie
föreningsstämma den 14 maj 2020 klockan 17.00 i Sporthallen.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma
2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021utsett Hanane Haddad (L) d med
Örjan Andersson (S) som ersättare. Vidare beslutade fullmäktige att ombudet
vid föreningsstämma skall föreslå Per Hedfors (M) som revisor med Bo
Hedman (S) som ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m
ordinarie föreningsstämma 2021 (KF § 13/20).
För uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma
2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021 har kommunstyrelsen utsett Rolf
Hahre (S) till ledamot tillika ordförande med Kenth Erngren (V) som ersättare
(KS § 288/19). Kultur- och fritidsnämnden har för uppdrag i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021 utsett Mikael Andersson (S) som ledamot med Kristina Nylander
(V) som ersättare (KFN § 118/19).
Förening har i utdrag från styrelsemöte den 8 augusti 1996 beslutat att utse
kommunens ledamot som ordförande i styrelsen då Hallstahammars finska förening i skrivelse den 16 juli 1996 avsagt sig ordförandeskapet i Sporthallen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 99.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret,
att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, samt
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Forts KS § 106
att anmoda ombudet att dels föreslå Rolf Hahre (S) som ledamot tillika ordförande med Kenth Erngren (V) som ersättare, samt Mikael Andersson (S) som
ledamot med Kristina Nylander (V) som ersättare i föreningens styrelse för
tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma
2021, dels föreslå Per Hedfors (M) som revisor med Bo Hedman (S) som
ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021.
Härefter återinträder Kenth Erngren (V).

__________
Exp till: Ombudet ( 2 ex)
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KS § 107
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Västmanlands Tolkservice
ekonomisk förening - instruktion till ombudet. Dnr 101/20
Västmanlands Tolkservice (VTS) har den 28 april 2020 tillsammans med årsredovisning och förslag till nya stadgar inkommit med kallelse till ordinarie
föreningsstämma den 15 maj 2020 klockan 10.30 i Stadshuset, kommunstyrelsens sammanträdesrum, Västerås.
Ändringarna i stadgarna är framförallt tillägg av 4§ och ändringar av 11§ punkt
13 och 14.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma
2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021 utsett Birgitta Westman (S) med
Birgitta Hagström (S) som ersättare. Kommunfullmäktige har vidare beslutat
att ombudet vid föreningsstämman skall föreslå Barbara Hallström (L) som
ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020
t o m ordinarie föreningsstämma 2021 (KF § 14/20).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 100.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda ombudet att vid ordinarie föreningsstämma med Västmanlands
Tolkservice ekonomisk förening, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan,
rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
att förslag till stadgar antas, samt
att anmoda ombudet att föreslå Barbara Hallström (L) som ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie
föreningsstämma 2021.
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KS § 108
Kallelse till stämma per capsulam med Mälarens vattenvårdsförbund instruktion till ombudet Dnr 116/20
Mälarens vattenvårdsförbund inkom den 13 mars 2020 med kallelse samt
handlingar till ordinarie förbundsstämma den 15 maj 2020. Den 24 april 2020
meddelade Mälarens vattenvårdsförbund att den ordinarie stämman är inställd
och man istället genomför stämman per capsulam den 15 maj 2020.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma
2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021 utsett Tony Frunk (S), Bengt
Hultin (V) och Per Wernberg (C) som ombud varav Per Wernberg (C) även utsetts som röstombud. (KF § 19/20).
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 29 april 2020 att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2020 § 101.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda röstombudet att vid ordinarie förbundsstämma med Mälarens
vattenvårdsförbund rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret,
att årsavgifter fastställs, samt
att verksamhetsplan och budget fastställs.
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KS § 109
Gåvokort för att visa uppskattning till kommunens medarbetare och samtidig stödja näringslivet i Hallstahammars kommun– finansiering härför
Dnr 181/20
Hallstahammars kommun som arbetsgivare vill visa sin uppskattning till sina
chefer och medarbetade för det fantastiska arbete som de nu, i ett mycket
ansträngt läge, utför i sitt dagliga arbete inom flera verksamheter samtidigt som
kommunen kan stödja kommunens hårt drabbade handlare och företag.
Gåvokort till medarbetarna kan användas i Hallstahammars kommun för att
stärka den lokala handeln. Gåvokort kommer att erbjudas till alla företag som
kan erbjuda en tjänst/service. Gåvokortet gäller inte för livsmedel, alkohol,
spel, tobak och apoteksvaror. Kortet ska gälla hos de företag som så önskar i
Hallstahammars kommun förutom de undantag som är beskrivs ovan. Näringslivsenheten ska tillsammans med Vi I Hallsta hjälpa till att nå ut till så många
företag som det går samt hjälpa till med de praktiska detaljerna som kan uppstå.
Gåvokortet ska endast gälla en kort period. Gåvokortet ska också bara gå att
användas vid ett köptillfälle. Kostnad för gåvokorten kommer att hamna på
högst 750 000 kronor (1600 x 450).
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 109 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att gåvokort ska ges till kommunens personal och
att kostnaden härför om upp till 750 000 kronor ska rymmas inom kommunstyrelsens budget.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande
att anslå upp till 750 000 kronor ur kommunstyrelsens budget för gåvokort till
kommunens personal i enlighet med skrivelse daterad 2020-05-05.

__________
Exp till: Ekonomi- och finansenheten
Näringslivsenheten
Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida
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KS § 110
Underlätta för företagen i samband med spridningen av coronaviruset
Dnr 124/20
Jenny Landernäs (M) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april
2020 § 81 ärende om att kommunstyrelsen ska tillse att respektive nämnd/förvaltning tar nödvändiga beslut för att åstadkomma lättnader för företag. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle behandlas vid ett senare tillfälle.
Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2020 § 103 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2020 § 79 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer avseende stöd till näringslivet i Hallstahammars
kommun. Vid dagen sammanträde har kommunstyrelsen beslutat att ge gåvokort till kommunens personal för att ytterligare stödja och uppmärksamma
näringslivet i kommunen.
Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen beslutat om gåvokort till
kommunens personal att använda hos lokala företagare. Information om
uppmaning att handla lokalt kommer att läggas ut på kommunens hemsida i
samband med information om gåvokorten. Gåvokorten ges ut i samverkan med
Vi i Hallsta.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att något ytterligare beslut för att åstadkomma lättnader för företag inte kommer att göras
med hänvisning till de åtgärder som tidigare vidtagits för att underlätta för
företagen samt dagens beslut om gåvokort till personalen.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uttala att Jenny Landernäs (M) initiativ ska därmed anses vara behandlat.

__________
Exp till: Jenny Landernäs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida

40 ()

KS § 111
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m mars 2020
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 15 april 2020 för Hallsta Ridklubbs ekonomi till och med mars 2020.
Kultur- och fritidsnämnden har den 29 april 2020 § 36 beslutat att överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att redovisningen ska noteras som en anmälan.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att notera redovisningen som en anmälan.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida

41 ()

KS § 112
Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö Kommunalförbund – för antagande
Dnr 8/19
VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med reviderad Avfallsplan 20202030 till Hallstahammars kommun för antagande.
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består
av avfallsplan och föreskrifter. Eftersom VafabMiljö Kommunalförbund ansvarar för strategiska planering när det gäller avfallsfrågor i medlemskommunerna
är det VafabMiljö som ansvarar för att ta fram avfallsplan. I enlighet med miljöbalken och förbundsordningen är det dock fullmäktige i varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning och taxor. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020 § 5 bland annat att Hallstahammars kommun för
sin del anta renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund.
Vidare ska avfallsplanen se till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö
Kommunalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till
år 2030. Vi ska bli bättre på att minska vårt avfall och det avfall som ändå uppstår ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Syftet
med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska dokument
som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att avfallsplanen ska antas.
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag till upprättat förslag till avfallplan.
Sedan propositionsordningen har godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M)
avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att för Hallstahammars kommun del anta Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö Kommunalförbund fr o m 1 juli 2020.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2020-05-11

42 ()

KS § 113
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Dnr 187/20

I kommunallagen 5 kap 16 § och 6 kap 24 § regleras om distansdeltagande är
tillämplig vid sammanträden vid fullmäktiges och nämndernas sammanträden.
Om deltagande på distans tillåts, ska bestämmelse om detta tas in i arbetsordningen, KL 5 kap 72§ tredje stycket.
KL 5 kap 16 §: Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
KL 6 kap 24 §: Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får
delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på
det sätt som anges i 5 kap 16 §. En ledamot som deltar på distans ska anses
vara närvarande vid nämndens sammanträde.
I nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige finns inte reglerat om
distansdeltagande vid fullmäktiges eller nämnders sammanträden.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att inför fullmäktiges sammanträde i maj presentera förslag till ny arbetsordning för fullmäktige där det framgår i vilken utsträckning deltagande får ske på distans.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uppdra till arbetsutskott att inför fullmäktiges sammanträde presentera förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige där det framgår i vilken utsträckning deltagande vid fullmäktiges sammanträde får ske på distans.

________
Exp till: Arbetsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-05-11

Sida
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KS § 114
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-05-11
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-05-11
- Arbetsutskottets protokoll 2020-05-04
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

