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Beslutande

Rolf Hahre (S) § 238

Catarina Pettersson (S), ordf ej § 238
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: Rolf Hahre (S) ej § 238, Jouni Ståhlhane (C), Lennart Ahlström (S),
Barbara Hallström (L), Rene Nispeling (L), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M),
Kenth Erngren (V), Moa Jonsson (V), Ewa Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr,
kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga se § 218
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Reijo Tarkka (V) och Tony Frunk (S)
Kommunhuset den 18 november 2021 klockan 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

218 - 241

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S) ej § 238
Justerande

Anna Gunstad Bäckman (C) § 238

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Reijo Tarkka (V)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 218 - 241

Sammanträdesdatum

2021-11-15

Anslaget uppsättes

2021-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2021-12-10
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KS § 218
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 219 - Ekonomichef Nicklas Erngren
§ 222 - Bygg- och miljöchef Anders Östlund
§ 223 - Controller Marianne Ekman
§ 224 - Ekonomichef Nicklas Erngren
§ 225, 226 - Teknisk chef Carina Elliot
Sammanträdet ajourneras klockan 12.10 – 14.15
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KS § 219
Information från förvaltningen m m
Ekonomichefen redogör för förslag till nya riktlinjer för investeringsprocessen.
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KS § 220
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Dnr 56/21

Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m
Hans Strandlund (M) informerar från senaste ägarmötet från VafabMiljö.
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senaste möte med länsstyrelsens
jämställdhetsråd och demokratiåret som länsstyrelsen uppmärksammar under
nästkommande vecka.
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet från Västmanlands
kommuner och senaste ägarmöten från Kommuninvest och Mälarenergi Elnät.
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KS § 221
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2022

Dnr 331/21

Tekniska nämnden föreslår den 20 oktober 2021 § 134 att fullmäktige ska anta
ny VA-taxa fr o m den 1 januari 2022
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2021 § 3.
Beslutet innebar att endast brukningsavgifterna skulle höjas med 2,4 % inklusive KPI på 0,4 % till 2021 medan anläggningskostnaderna skulle vara detsamma som år 2020. I samband med antagandet framfördes att tekniska nämnden avsåg att återkomma senare med ett förslag till höjning av anläggningskostnaderna. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare
än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning
beslutas av kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 januari 2021 bland annat att
VA-taxan är uppbyggd enligt svenskt vattens basförslag undantaget de fasta
brukningsavgifterna som är baserade på mätarstorlek i stället för antal lägenheter och dagvattenavgifter. Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VAanläggningen för tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna
är ett sätt att fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens krav på rättvisa och
skälighet samt kommunens likställighetsprincip. VA-taxan består av två delar,
anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften, även kallad
anslutningsavgift är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning till
det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för att täcka
VA-verksamhetens löpande kostnader som exempelvis drift- och underhåll
samt kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) för investeringar och andra
kostnader som inte täcks av anslutningsavgiften. Brukningsavgiften består av
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Utöver brukningsavgiften finns
även avgifter för särskilda VA-abonnemang, serviceåtaganden och industriavloppstaxa.
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa att gälla
från och med 1 januari 2022. Förslaget innebär en höjning av brukningsavgifterna med 7,5 % bland annat för uppstart av ett gemensamt bolag med Mälarenergi och Surahammar. Behov finns om gemensamma resurser för drift och
processtöd, utöver den driftpersonal som går över från delägarkommunerna.
Det rör sig främst om förstärkning av verksamheten i form av nya tjänster som
VA-ingenjör, processingenjör och underhållsingenjör. Även vissa systembyten
måste göras för att samordningsvinster ska kunna uppnås senare. Behov finns
alltså för större höjning inledningsvis för att täcka uppstarten för ett kommunalt
bolag men blir betydligt lägre höjningar i ett senare skede.
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Forts KS § 221
För ett normalhushåll med en årlig förbrukning om 150 m3 vatten innebär det
att om brukningsavgiften höjs med 7,5 % ökar kostnaden med sammanlagt 541
kronor inklusive moms per år, varav den rörliga kostnaden för vattenförbrukning utgör 265 kronor/år.
Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad för 2022. En översyn av anläggningsavgifter enligt index kommer att beaktas inför 2023. Ytterligare en faktor
att beakta är att fastighetsägarna i Berg behöver aviseras storleksordningen på
anläggningsavgifter så att de kan ordna finansieringen samt att de blir hårt
drabbade av den senaste årens höjningar som skett under projektets gång av
anläggnings/anslutningsavgifterna.
Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2021 § 186 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare
beredning.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
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KS § 222
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1
januari 2022 Dnr 349/21
Bygg- och miljönämnden föreslår den 28 oktober 2021 § 95 att fullmäktige ska
fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1
januari 2022.
Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 140.
Sedan dess har bygg- och miljönämnden den 24 oktober 2019 § 108 och den 26
oktober 2021 § 103 fastställt indexreglering av timtaxan.
Bygg- och miljönämnden har ansvar för den lokala tillsynen enligt miljöbalken.
I miljötillsynsförordningens 2 kap framgår hur den operativa tillsynen fördelas
mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Den tillsyn som
bedrivs ska i möjligaste mån finansieras av avgifter som verksamhetsutövaren
betalar. Detta enligt den grundläggande Polluter Pays Principle, dvs att ”förorenaren” ska betala. Denna princip vilar på Rio-dokumentet och EU:s Romfördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.
Nuvarande taxebestämmelser har haft samma utformning sedan år 2018. Uppdateringen är en anpassning till nu gällande lagar och föreskrifter. Föreliggande
förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
baseras i på Svenska Kommuner och Landstings mest aktuella underlag.
Ekonomiskt har förhållandena ändrats sedan 2018 med ökade kostnader för
bland annat stödsystem, delfinansiering av tjänst i kundcenter. Från år 2022 ska
nämnden också bära kostnader för egna verksamhetsfordon. Grunden för taxan
är timavgiften, vilken under 2021 är 907 kronor. Beräkning av ny avgift, med
de faktiska kostnaderna som grund, ger en timavgift på 992 kronor. I jämförelse
med rikssnittet ligger Hallstahammar lägre. Data från 224 kommuner i Sverige
gav i februari 2021 ett snitt på 1027 kronor. Uppgifter med tillgängliga data
från Västmanlands kommuner visar att Hallstahammar ligger under länssnittet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 187.
Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Landernäs (M) yrkar att ”Rättviksmodellen” ska införas i sin helhet i
taxan under 2022. Vidare yrkar hon som ett tillägg att bygg- och miljönämnden
utifrån taxan ska ta fram en förenklad information till näringsidkare.
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Forts KS § 222
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande att ”Rättviksmodellen” ska införas under 2022. Därefter beslutar kommunstyrelsen med
bifall till Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 140 fastställa taxa
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1 januari 2022
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att uppdra till bygg- och miljönämnden att ta fram en förenklad information till
näringsidkare utifrån taxan.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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KS § 223
Mål och budget 2022-2024 för kommunstyrelsen

Dnr 351/21

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 bland annat om ramar för mål
och budget för år 2022 och plan år 2023–2024 samt att styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera till
kommunfullmäktige hur verksamheten avses bedrivas för åren 2022–2024 med
bäring mot kommunfullmäktiges mål och med de budgetmedel som ställs till
förfogande varvid återrapporteringen ska inlämnas till kommunstyrelsen senast
den 22 oktober 2021.
Enligt beslutet tilldelas kommunstyrelsen för åren 2022–2024 en ramökning
med 5,8 miljoner kronor, varav år 2022 2,7 miljoner kronor, år 2023 2,1 miljoner kronor och år 2024 1,1 miljoner kronor. I tillskotten ingår kompensation för
priskompensation samt en generell volymkompensation. Lönekompensation
fördelas ut till styrelsen och nämnderna när löneöversynen är klar.
Utifrån beslutade direktiv har kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett
förslag till mål- och budgetdokument för perioden 2022–2024. I budgeten
anförs bland annat att samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 1% av
föregående års budgetram och för kommunstyrelsen uppgår effektiviseringskravet till 0,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen tillförs 1,0 miljoner kronor
per år till övergripande IT-kostnader år 2022 och 2023 för att på sikt komma till
rätta med obalans i budget. Kommunens HR-enhet har haft samma antal
anställda sen många år tillbaka samtidigt som kommunens medarbetare och
chefer blivit allt fler. För att förstärka kommunens HR-enhet tillförs därför
kommunstyrelsen år 2022 0,8 miljoner kronor och det motsvarar 1,0 tjänst HRstrateg. Den pris- och volymkompensation som tilldelas kommunstyrelseförvaltningen år 2022 finansierar tillsammans med avveckling av 0,5 tjänst på
kundcenter det sparbeting samt de obalanser som finns i nuvarande budget för
kommunstyrelseförvaltningen (ej kollektivtrafik och övergripande IT-kostnader). År 2022–2024 motsvarar de nya effektiviseringskraven respektive år 1%
av föregående års budgetram. För kommunstyrelsen innebär detta en effektivisering på cirka 0,9 miljoner kronor per år. Detta läggs som ett sparbeting på
enheterna. Under kommande period behöver en organisationsöversyn genomföras där bland annat politisk vägledning behövs för att anpassa enheternas budget i syfte att komma i balans med effektivitets-/sparbeting som samtliga förvaltningar har. I stort sett har samtliga enheter inom kommunstyrelseförvaltningen uppdraget att serva politik och förvaltningar. Besparingar drabbar därför
andra ”kunder”. Tidigare år har besparingar balanserats på enheterna genom att
vi har ”spekulerat” i viss frånvaro. Vi har också hållit viss del av budgeten för
vakanta tjänster. Under de senaste två åren har dock förstärkning varit nödvändiga på vissa enheter.
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Forts KS § 223
Kommunstyrelseförvaltningen har därför sedan något år tillbaka utökats med
1,0 tjänst controller samt 1,0 tjänst utvecklingsstrateg samt 0,5 samordnare,
summa 2,5 tjänster. Under 2021 har upphandlingsenheten förstärkts med ytterligare en upphandlare. Tjänsten ska finansieras genom så kallad “kick back”.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 188.
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby KD) och Claes Gustavsson (SD) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsen mål och budget 2022–2024.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

_________
Exp till: Ekonomi- och finansenheten
Kommunchefen
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KS § 224
Mål och Budget 2022–2024 för Hallstahammars kommun – avstämningsbeslut Dnr 223/21
Kommunfullmäktige fastställde den 17 juni 2021 § 83 bland annat ramar för
mål och budget 2022–2024 samt skattesats för 2022. Då beslutade man att
styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och med de
budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska inlämnas
till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2021, att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbudgeten inom hela planperioden
2022–2024 under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige.
Utifrån den återrapportering som skett har en ändringsbudget tagits fram.
Sammanfattningsvis så det som är nytt är satsning på attraktionsstrategin, fler i
arbete och ett tillskott till barn- och utbildningsnämnden. Lönekompensation
som i junibeslutet skulle hållas centralt är i detta beslut utfördelad till nämnderna med 2,2 % baserat på nu liggande personalbudget. Investeringsunderlagen har gåtts igenom och i denna ändringsbudget finns en ny investeringsbudget som helt ersätter den som fanns i junibeslutet.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junimöte att fastställa utdebiteringen till
21:81 kr/skkr för år 20220.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 189.
MBL-förhandling har ägt rum den 11 november 2021.
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) yrkar
avslag på arbetsutskottets beslut med hänvisning till att de har för avsikt att
inkomma till fullmäktiges sammanträde med förslag till Mål och budget.
Reijo Tarkka (V) anför att han har för avsikt att inkomma till fullmäktiges
sammanträde med förslag till Mål och budget.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl avslagsyrkande.
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Forts KS § 224
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och
resultat 2022 ska ske per sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti
(Delårsrapport) där delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av årsprognos,
att fastställa kommunstyrelsens förslag till avstämningsbeslut för Mål och
Budget 2022–2024 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar inom nämndernas
ramar avseende omfördelningen av ansvar mellan kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden och tekniska nämnden varvid omfördelningen ska vara klar
i december 2021,
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbudgeten inom hela planperioden 2022–2024 under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige,
att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive
grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2022–2024” är
uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att göra omfördelningar inom respektive grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2022–2024”
är uppmärkta med ”KFN Startbesked” inom respektive budget år,
att bemyndiga kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela
perioden 2022–2024 till ett maximalt skuldtak på 1 100 miljoner kronor, samt
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen ska nås upprättas.
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 § 225
Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 för
projektering av Vallmobadet samt för åtgärder på Vallmobadets tak
Dnr 330/21
Tekniska nämnden har den 20 oktober 2021 § 140 beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för att få ianspråkta 3 miljoner kronor från
projektet Vallmobadet i 2021 års investeringsbudget för projektering samt åtgärda brister på Vallmobadets tak. Vidare föreslås att budgetberedning kompenserar kultur- och fritidsnämnden med ca 120 000 kronor per år för nettokostnadsökningen till följd av investeringen
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 31 mars 2021 § 31 att hemställa hos
tekniska nämnden om tidsplan för igångsättande av projektet renovering av
Vallmobadet. Med hänsyn till Vallmobadets skick är kultur- och fritidsnämnden angelägna om att renoveringen startas så skyndsamt som möjligt. Önskat
läge är att det fysiska renoveringsarbetet startar senast i januari 2022. Tekniska
förvaltningen anförde i skrivelse den 6 maj 2021 att en rimlig tidsplan är att påbörja förprojektering i augusti 2021 samt att byggstart sker i april 2022. Tekniska nämnden beslutade den 19 maj 2021 § 78 att godkänna redovisningen och
överlämna den till kultur- och fritidsnämnden.
Tekniska förvaltningen anför nu att Vallmobadets huvudbyggnads tekniska
livslängd är förbrukad. Utöver detta behöver samtliga installationer förnyas.
Bassängbotten behöver göras om i sin helhet. Slutligen behöver även yttertaket
läggas om då läckage finns. Anslag om ca 36,4 miljoner finns disponibla för
ombyggnad av Vallmobadet där ca 20 miljoner finns beslutade i 2021 års investeringsbudget. Utifrån de stigande priserna på främst byggmaterial under året
har det resulterat i att ett nytt förslag på budgetplan upprättats och lyfts i Mål
och budgetdokumentet för 2022–2024. Under kvarvarande delen av 2021 bör
statusen på Vallmobadet göras inför fortsatt genomförande. Byte av yttertak
kan också påbörjas under 2021 då läckage finns. Kompensation för ökade kostnader i samband med investeringen finns upp till beslutat investeringsanslag.
Påföljden av detta är att genomförandet förskjuts framåt i tiden, driftsstörningar
kan därför komma att bli mer frekventa och störa pågående verksamhet.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 november 2021 att i budgetbeslut 2021–2023 finns det avsatta medel för kompensation för hela Vallmobadetprojektet. Förvaltningen ser det som positivt att dela upp projektet för att
få en bättre bild över vilka åtgärder som faktiskt behöver göras och till vilken
kostnad det kommer göras. Att då lyfta ut en del av projektet och börja med den
så kan delar av arbetet påbörjas samtidigt som utredningen av resten fortsätter.
Det finns en risk med att dela upp projekten och det är om utredningen av
resten av projektet kommer fram till att det faktiskt blir för dyrt att renovera
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resten av badet så har taket renoverats i onödan. Dock är bedömningen att fördelarna med att komma igång tidigare överväger risken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 190.
Kommunstyrelsen beslutar
bevilja tekniska nämnden starttillstånd att ianspråkta 3 000 000 kronor från
projektet ”Vallmobadet” i investeringsbudgeten 2021 för genomförande av
projektering samt åtgärder på Vallmobadets tak,
att

att tekniska nämnden ska inkomma med slutredovisning av projektet och i
samband därmed bevilja kultur- och fritidsnämnden kompensation för kostnadsökningen för projektet, samt
att tekniska nämnden i samband med projekteringen undersöker möjligheten att
installera solceller på Vallmobadets tak.

_________
Exp till:
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Starttillstånd för att ianspråkta medel ur investeringsbudgeten 2021 avseende avlopp på Ädelstenens ben 3 och 4 Dnr 332/21
Tekniska nämnden har den 20 oktober 2021 § 141 beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för att få ianspråkta 3 miljoner kronor från
projektet ”Ombyggnation Ädelstenen” i 2021 års investeringsbudget för
genomförande av det utvändiga avloppet på Ädelstenens ben 3 och 4 samt att 3
miljoner kronor återställs i 2022 år investeringsbudget till projektet ”Ombyggnation Ädelstenen”. Vidare föreslås att budgetberedningen avsätter 97 000
kronor per år för nettokostnadsökningen till följd av investeringen.
Tekniska förvaltningen anför i skrivele den 8 oktober 2021 bland annat att man
under 2021 har påbörjat 3 olika projekt avseende rubricerad byggnad, den
första avser huvudprojektet det vill säga ombyggnad av ben 1 och 2 till förskola. Den andra avser byte av tak samt installation av solceller på taket och
slutligen åtgärdande av det bristfälliga avloppet. Statusen på projekten är i nuläget att det går enligt plan. Ekonomin ser ut att hålla för dessa 3 projekt totalt
sett, även om marginalerna har minskat.
I samband med underprojektet avseende avloppet föreslås hela systemet påbörjas utvändigt inklusive ben 3 och 4. Anledningen till detta är att undvika
dubbla etableringskostnader. Kostnader som schaktkostnader, materialkostnader och arbetskostnader skulle därmed tillkomma. I investeringsplanen finns ett
anslag om 20 miljoner avseende planerat fastighetsunderhåll för 2022 som
kommer att föreslås användas för att åtgärda även Ädelstenens ben 3 och 4.
Den tillkommande kostnaden för att ordna avloppsproblematiken uppskattas till
3 miljoner kronor. Dessa 3 underprojekt kommer att pågå över årsskiftet och
anslaget i år bedöms inte komma att förbrukas under 2021 inklusive de tillkommande 3 miljoner. Förvaltningens ståndpunkt är att åtgärderna bör påbörjas
avseende avloppet på ben 3 och 4 i samband med pågående projektet. Om inte
det görs i samband med pågående projekt blir de verksamheterna som bedrivs
på ben 3 och 4 drabbade, ytterligare en konsekvens är att vi troligtvis även får
merkostnader i form av etableringskostnader. Förvaltningen föreslår därför att
åtgärden genomförs i år och finansieras via det planerade anslaget avseende
planerat underhåll 2022, det vill säga att det nedlagda kostnaderna om uppskattningsvis 3 miljoner återställs.
Ekonomi- och finansenheten anför att nettokostnadsökningen på 97 000 kronor
per år avsätts under finansförvaltningen för att täcka framtida hyror efter att
slutredovisning inlämnats och godkänts, samt att 3 miljoner kronor återställas
till projektet ”Ombyggnad Ädelstenen BUN” från projektet Planerat underhåll
för år 2022.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 191.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 3 000 000 kronor
från projektet ”Ombyggnation Ädelstenen BUN” i 2021 år investeringsbudget
för genomförande av det utvändiga avloppet på Ädelstenens ben 3 och 4, samt
att nettokostnadsökning om ca 97 000 kronor per år avsätts under finansförvaltningen för att täcka framtida hyror efter att tekniska nämnden inkommit med
slutredovisning som godkänts, samt
att tekniska nämnden ska inkomma med slutredovisning av projektet och i
samband därmed bevilja kultur- och fritidsnämnden kompensation för kostnadsökningen för projektet.
Vidare beslutar kommunstyrelsen, under förutsättning av fullmäktiges
beslut gällande mål och budget 2022-2024,
att återställa 3 miljoner kronor till projektet ”Ombyggnation Ädelstenen BUN”
från projektet ”Planerat underhåll för år 2022” i investeringsbudgeten för 2022.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
Kultur- och fritidsnämnden
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Medfinansiering för genomförande av granskning av IT-säkerheten –
kommunala revisionen Dnr 294/21
Kommunens revisorer anför i skrivelse den 20 oktober 2021 bland annat att
man har för avsikt att genomföra en granskning av IT-säkerheten. Kostnaden
för granskningen beräknas uppgå till ca 250 000 kronor. Revisionen önskar nu
att kommunstyrelsen medfinansierar granskningen med 120 000 kronor.
Syfte med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att
nuvarande tekniska IT-säkerhet samt nivå av säkerhetsmedvetenhet hos medarbetare är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå.
Granskningen avses att genomföras under hösten/vintern 2021 i samråd med
kommunens IT-avdelning. Granskningens resultat kommer att redovisas under
första kvartalet 2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 192.
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera revisorernas gransking av IT-säkerheten med högst 120 000
kronor och att konstanden härför ryms inom kommunstyrelsens budgetram.

_________
Exp till: Revisorerna
Strategisk utveckling
Ekonomi- och finansenheten
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Serviceavtal gällande gemensamma kompetensresurser för energi- och
klimatfrågor - Energikontoret i Mälardalen Dnr 341/21
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 § 98 om delägarskap i
Energikontoret Mälardalen AB genom att teckna aktier i bolaget.
Energikontoret har nu översänt förslag till serviceavtal. Avtalet omfattar
energikontorets roll som den gemensamma kompetensresurs för energi- och
klimatfrågor. Energikontoret ska erbjuda avtalsparten kompetens inom energioch klimatområdet som ger förutsättningar att påverka offentliga och privata
aktörer och organisationer att arbeta för och vidta åtgärder för en hållbar
energi- och klimatutveckling på lokal och regional nivå. Inom ramen för avtalet har avtalsparten tillgång till energikontorets kompetensresurs enligt av
energikontorets styrelse fastställt självkostnadspris. Avtalsparten ska hålla
energikontoret informerad och dela handlingar om den egna organisationens
strategier, mål och arbeten inom energi- och klimat. Detta för att stärka förutsättningarna för samverkan och samhandling. Avtalsparten ansvarar för intern
förankring av energikontorets roll som den gemensamma kompetensresursen
och god kännedom hos berörd politik och personal om energikontorets verksamhet och ansvar.
Serviceavtalet gäller i fem år från och med 1 januari 2021. Avtalet förlängs
automatiskt med fem år åt gången om part inte säger upp avtalet senast ett
år före avtalstidens utgång. Hallstahammars kommun betalar årligen en
serviceavgift som beräknas till fast belopp på 1,75 kronor per invånare och
år (baserat på SCB:s statistik för invånarantal i kommunen kvartal fyra
föregående år).
Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2021 § 193 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Catarina Pettersson (S) yrkar att serviceavtalet ska godkännas.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande

att godkänna serviceavtal gällande gemensamma kompetensresurser för energioch klimatfrågor.
_________
Exp till: Energikontoret Mälardalen
Tekniska nämnden
Samhällbyggnadsenheten
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Stiftarbidrag till stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 2022 Dnr 315/21
Ekomuseum Bergslagen anhåller i skrivelse den 4 oktober 2021 om höjt stiftarbidrag från stiftarkommunerna fr o m 2022. Av skrivelsen framgår att stiftarbidraget från kommunerna till stiftelsen Ekomuseum Bergslagen är fastställt till
600 000 kronor per län, att fördelas på kommunerna utifrån invånarantal.
Bidraget har varit oförändrat under lång tid och inte indexreglerats.
Man föreslår nu att stiftarbidraget för 2022 höjs till 650 000 kronor per län, att
liksom tidigare fördelas per antal kommuninvånare, samt att stiftarbidraget från
och med 2023, och tills vidare, justeras enligt konsumentprisindex utifrån
bidraget för 2022.
För stiftaravgifter 2022 gäller folkmängden per den 31 december 2020.
Hallstahammars kommun betalar i dag 197 400 kronor per år i bidrag till stiftelsen. Det nya förslaget innebära att bidraget utökas till 213 800 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 194.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att samtliga stiftare bifaller utökning av stiftarbidraget, bifalla att stiftarbidraget för 2022 höjs till 650 000 kronor per län, samt
att stiftarbidraget från och med 2023, och tills vidare, justeras enligt konsumentprisindex utifrån bidraget för 2022.

_________
Exp till: Ekomuseum Bergslagen
Samtliga stiftarkommuner
Ekonomi- och finansenheten
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Kallelse till extra stämma med Stiftelsen för främjandet av trafiken på
Strömsholms kanal – instruktion till ombudet Dnr 339/21
Stiftelsen för främjanden av trafiken på Strömsholms Kanal har den 28 oktober
2021 inkommit med kallelse till extra stämma per capsulam den 16 november
2021 klockan 13.00. Extra stämman påkallas på grund av att två styrelsemedlemmar från Surahammars kommun avsagt sig sina uppdrag. Förslag till nya
styrelsemedlemmar från Surahammar är XX och XX.
Kommunfullmäktige har beslutat utse Christer Hansson (V) som röstombud
med Rolf Hahre (S) som ersättare för tiden fr o m årssammanträdet med representantskapet 2021 fram till årssammanträdet med representantskapet 2022.
(KF § 20/20).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 195.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda röstombudet att vid extra stämma med Stiftelsen för främjande av
trafiken på Strömsholms Kanal rösta i enlighet med upprättat förslag avseende
val i stiftelsens styrelse, samt
att anmoda den av stiftelsen utsedda ombudet att rösta i enlighet med upprättat
förslag avseende val i Strömsholms Kanalbolags styrelse t o m årssammanträdet med representantskapet 2022.

_________
Exp till: Ombudet
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Svar på av motion av Peter Ristikartano (MP) om att elektrifiera bilparken Dnr 226/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammars kommun har jobbat
aktivt för att minska användningen av fossila bränslen för fordon. Detta har
skett främst genom övergång till biodiesel. Nu är det dags för nästa steg.
Hallstahammars kommun har ett antal personbilar som tjänstebilar. Dessa
skulle kunna gå på el.
Elektrifieringen minskar utsläppen ytterligare. Samtidigt frigör elektrifieringen
biodiesel så att biodiesel kan styras till de fordon som är svårare att växla till
eldrift i dagsläget.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Elektrifierar sin fordonsflotta.”
Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2021 § 212 fattat beslut om en rese- och
fordonspolicy för Hallstahammars kommun 2021-2027. Av policyn framgår att
”I Hallstahammars kommun strävar vi efter ett hållbart transportsystem med
målet att alla våra transporter ska vara fossilfria.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 196.
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen om att elektrifiera bilparken med hänvisning till kommunens
rese- och fordonspolicy i vilken det framgår att målet med kommunens transporter ska vara fossilfria.
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V).
_________
Exp till: Energikontoret Mälardalen
Tekniska nämnden
Samhällbyggnadsenheten
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Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att kameraövervaka inne i
skolor Dnr 369/20
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Det är för mycket stök, dåligt uppförande och skadegörelse i och kring våra skolor. Kostnaderna för detta är stora.
Särskilt om man mäter i dålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal såväl som
för studiero och möjlighet till förutsättningar för goda resultat. Nyligen beslutades att Hallstahammars kommun ska ansöka om att sätta upp kameror kring
skolor i syfte att minska den yttre skadegörelsen. Vi ser att det finns behov av
att även ha kameror inne i skollokalerna, särskilt på Parkskolan men även andra
skolor. Brandlarm- och utrustning förstörs och startas i onödan, skadegörelse
förekommer på inventarier i skolorna. Förutom att trygghet och studiero självklart försämras vid stök och skadegörelse så kostar det också mycket pengar.
Invändig skadegörelse kostar kommunen hundratusentals kronor, summan av
all skadegörelse på skolorna uppgick i september i år till nära en miljon kronor.
Till det ska läggas att en stor del av de kränkningar som skolorna anmäler faktiskt sker i skolans lokaler vilket ytterligare gör att bevakning med kamera är
motiverad.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden får i
uppdrag att tillse att skolor med skadegörelse och otrygghet blir kamerabevakade inomhus i de delar som anses lämpliga.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 september 2021 att alla bevakningskameror som används i skolverksamhet och som filmar plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Dit räknas skolans huvudentréer samt
vägen fram till rektorsexpeditionen. Övriga ytor inne i en skola såsom korridorer, klassrum, personalrum och uppehållsrum räknas som ytor dit allmänheten
inte har tillträde varför man inte kräver tillstånd för att kamerabevaka dessa.
Tekniska förvaltningen bevakar idag fasader och delar av utemiljön på fem
skolor i kommunen och sedan kamerorna togs i bruk har den yttre skadegörelsen glädjande nog upphört. Vad gäller kamerabevakning inomhus finns det inga
tekniska hinder från att montera kameror i de fall skolan så önskar. Tekniska
förvaltningen har ingen stor invändig skadegörelse som skulle motivera kameror, utan detta är en fråga för skolan samt barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden föreslår den 22 sepember2021 § 121 att motionen ska anses
vara besvarad av vad som anför i tekniska förvaltningens skrivelse den 6
september 2021.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2021 bland
annat att barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset
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väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas. Kameror i skolmiljön inne i skolan kan upplevas som ett intrång i den
personliga integriteten.
För att IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, ska bevilja skolor tillstånd utöver
bevakning av fasader och området två meter från fasader under vissa bestämda
tider, krävs särskilda skäl att frångå praxis när det gäller upptagningsområde
och/eller bevakningstider.
En skola ska anses vara brottsutsatt och då krävs en utredning som visar att det
finns återkommande problem med brott och incidenter. Det är alltså inte tillräckligt med ett generellt antagande, utan skriftligt underlag över inträffade
händelser behöver redovisas i varje enskilt fall. Skolan behöver komma in med
en detaljerad sammanställning över brott och incidenter som har inträffat på
platsen som ska bevakas. Enligt våra rektorer är det ingen skola i Hallstahammar som har återkommande problem med brott och incidenter som beskrivs
ovan vilket föranleder att behov av kameraövervakning inomhus ej föreligger.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 19 oktober 2021 § 83 att motionen
ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 197.
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen gällande kameraövervakning inne i skolor med hänvisning
till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnden den 19 oktober 2021 § 83.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).
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Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående transparens kring
ägarstyrning Dnr 143/21
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Hallstahammars kommun är hel- och
delägare i en rad med bolag. Därtill är vi medlemmar i bland annat kommunalförbund och samordningsförbund. Utöver bolagsordning, ägardirektiv och
årsredovisning är ägardialogen ett av de viktigaste verktygen för att följa upp
och se till att verksamheten utvecklas i enlighet med dessa intentioner. Revisorerna riktar nu skarp kritik mot kommunen för att ägarstyrningen och dialogerna med det helägda bolaget Hallstahem brister. Det är allvarligt och måste
rättas till. Rutiner för hur detta ska ske måste tas fram och beslutas om. I dagsläget ska det föras minnesanteckningar vid alla ägarmöten och ägardialoger.
Dessa redovisas inte kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Det är
också en brist som med enkelhet kan åtgärdas. Den här formalian är viktig för
kommunens utveckling och vårt ägande i bolagen. På ägardialogerna diskuteras
inriktningar, styrelsen i resp bolag och förbund vill på dessa inhämta ägarnas
synpunkter i olika frågor. Ägardialogerna bör således föregås av diskussion om
frågorna i kommunstyrelsen. Kommunens ägarrepresentant är oftast kommunstyrelsens ordförande som ska föra kommunens talan. Det är rimligt att kommunstyrelsen i normalfallen ges möjlighet att ha inspel på både riktningen och
hastighet i strategiska frågor.
Kommunstyrelsens ordförande anför att Hallstahammars kommun har endast
ett helägt kommunalt bolag AB Hallstahem. Dialog sker kontinuerligt med
bolaget i samband med budgetarbete, årsredovisning, delårsrapportering, direktiv inför årsstämma, ägardirektiv, för att redovisa några tillfällen. Bolaget kallas
även till olika samverkansorgan inom kommunen för samverkan med kommunens nämnder. Däremellan sker dialog utifrån uppkomna behov som t ex byggnation eller verksamheters lokalbehov. En rutin med planerade protokollförda
ägarmöten vår och höst kommer att tas fram för att ytterligare tydliggöra ägardialogen.
Kommunen är som motionären beskriver delägare i olika bolag och förbund.
Kommunstyrelsens ordförande eller av denne utsedd person representerar
kommunen vid dessa möten. Protokoll eller minnesanteckningar delges kommunstyrelsen samt att muntlig redovisning sker till kommunstyrelsen.
”Ägarmöten” är i de flesta fall dialoger och informationsutbyte mellan ägarna
bolaget/förbundet. I de fall där frågor skulle behöva lyftas till kommunstyrelsen
inför ägarmöten ansvarar kommunstyrelsens ordförande för att så sker. Hur
beslut tas i bolag och förbund regleras i bolagsordning, förbundsordning, ägardirektiv o dyl. I de fall beslut ska fattas av kommunen sker det i enlighet med
dessa dokument och fullmäktiges beslut.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 198.
Jenny Landernäs (M) och Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen skall anses vara besvarad med vad som anförs ovan.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V).
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Anmälan av delårsrapporter för hjälpmedelsnämnden

Dnr 316/21

I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar
även för kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovisningslagen skall
minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige.
Hjälpmedelsnämnen har inkommit med delårsrapport 2 per 31 augusti 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 199.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera delårsrapporterna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 235
Regional planering enligt plan- och bygglagen Dnr 252/21
Strategisk regional beredning rekommenderar i beslut den 11 juni 2021 länets
kommuner och regionen att besluta att: Regionalt samarbete i planfrågor ska
ske i Västmanlands län utan regional planering enligt plan- och bygglagen.
Därefter har regionstyrelsen den 26 oktober 2021 § 230 beslutat att regionalt
samarbete i planfrågor ska ske i Västmanlands län utan regional planering
enligt plan- och bygglagen. Samplanering kring regional fysisk planering med
regionen ska dock vara möjlig för de kommuner som så önskar.
Riksdagen beslutade den 14 november 2018 om nya regler i plan- och bygglagen, PBL, om regional planering i regionerna Skåne och Stockholm. De nya
reglerna innebär att regionplanerna kan komma att styra innehållet i kommunernas översiktsplaner och i förlängningen även detaljplaner. I Västmanland
har det tidigare uttalats att detta inte skulle vara aktuellt, men det finns inga
tydliga ställningstaganden i form av beslut.
Samhällsbyggnadsenheten har meddelagt att man inte har något att erinra mot
förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 200.
Kommunstyrelsen beslutar
att regionalt samarbete i planfrågor ska ske i Västmanlands län utan regional
planering enligt plan- och bygglagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 236
Upphävande av riktlinjer - ”Stöd till näringslivet i Hallstahammars
kommun” Dnr 160/20
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2020 § 79 att anta riktlinjer för
anstånd att betala avgifter för näringsidkare. I ärendet anförs: ”Till följd av
spridningen av coronaviruset har flera näringar i Hallstahammar drabbats hårt.
Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och oron är stor vad
det kommer att leda till. Sveriges regering har presenterat stödåtgärder riktade
till näringslivet. Men även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som
kommun kan göra och bidra med för att underlätta. Många av de verksamheter
som drabbas är små och har svårt att klara likviditeten. Även de stora verksamheterna som sysselsätter stor mängd personal är drabbade. Många har redan
varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli betydligt värre. Kommunstyrelsens ordförande har fattat beslut med stöd av kommunstyrelsens delegation punkt 1.1 att delegera till tekniska chefen och bygg- och miljöchefen inom
sitt område rätten att bevilja anstånd, för näringsidkare, för inbetalning av avgifter till kommunen i totalt i tre månader på grund av negativ påverkan orsakat
av Covid-19, att ekonomichefen och kommunchefen inträder i samtliga ärenden
som delegerats vid delegats frånvaro eller jäv, samt delegerat till arbetsutskott
att besluta om möjlighet med ytterligare tre månaders förlängning, totalt sex
månader på grund av negativ påverkan orsakat av Covid-19. Förslag till interna
riktlinjer inför beslut avseende möjlighet att på begäran senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel avgifter för vatten- och avlopp, hyror,
tillsyn och tillstånd och kommunala markupplåtelser har tagits fram. Företag
måste aktivt begära stödåtgärderna.”
Kommunledningen anför i skrivelse den 2 november 2021 att många av de
statliga stöden som utgått till företag till följd av pandemin upphörde i slutet av
september och övriga avslutas vid årsskiftet. Regeringen aviserar att det finns
satsningar i budgeten för 2022 för företag men dessa har ingen direkt koppling
till pandemin.
Regeringskansliet skriver på sin webb: ”Även om läget fortfarande är osäkert
talar mycket för att en väg ut ur pandemin nu kan vara inom räckhåll. När flera
restriktioner i samhället tas bort i slutet av september, genomförs förändringar i
stöden till företag. I slutet av september löper bland annat det förstärkta stödet
vid korttidsarbete, s k korttidspermittering, omställningsstödet och omsättningsstöden ut. Samtidigt har regeringen meddelat att andra stöd förlängs eller
justeras. Exempelvis föreslås återbetalningstiden för skatteanstånden förlängas
ännu en gång och regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för unga ytterligare under nästa sommar för att stötta branscher som sysselsätter många ungdomar. Det kommer också att vara möjligt för arbetsgivare att använda det
ordinarie stödet för korttidsarbete som infördes i april 2020.”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Sida

()

Forts KS § 236
De särskilda riktlinjer som kommunen antagit till följd av pandemin för
näringsidkare bör också upphöra vid årsskiftet. Ekonomi- och finansenheten
har alltid möjlighet att under vissa förutsättningar ge företag anstånd med
inbetalningar av avgifter till kommunen och även upprätta amorteringsplaner.
Den möjligheten ligger kvar precis som innan pandemin.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 201.
Kommunstyrelsen beslutar
att riktlinjer - ”Stöd till näringslivet i Hallstahammars kommun” upphör att
gälla den 31 december 2021, samt
att hänvisa till den delegation som finns för ekonomi- och finansenheten att bevilja anstånd med inbetalning av avgifter samt upprättande av amorteringsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 237
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 samt övergripande internkontroll för samtliga nämnder/förvaltningar Dnr 350/21
Förslag till gemensam internkontrollplan har tagits fram av kommunledningsgruppen att gälla samtliga nämnder/förvaltningar för 2022. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som visar på sannolikheten och
risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska arbeta med under 2022 kan
verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika kontrollområden som ska
granskas.
Punkter att granska 2022:





Uppföljning av avtalstrohet
Tillgänglighet telefoni
Delegationsordning och underskriftbemyndigande.
Översyn av internkontrollen i samband med införande av Stratsys.

Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 202.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrollplanen för kommunstyrelsen för 2022 i enlighet med
en till ärendet hörande bilaga.

________
Exp till: Reglementspärmen
Kommunjuristen
Ekonomichefen
Kommunchefen
Kommunstrateg
Kundcenterchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 238
Driftbidrag till Strömsholms kanal AB för 2022

Dnr 352/21

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Rolf Hahre (S). Anna Gunstad Bäckman (C) övertar ledningen av
sammanträdet.
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse inkommen den 28 oktober 2021 om
driftbidrag från ägarkommunerna för 2022 med 650 000 kronor. Fr o m 2016
har kommunerna lämnat driftbidrag årligen med 650 00 kronor. Region Västmanland bidrar med 225 000 kronor och landstinget Dalarna med 75 000 kronor. Västerås kommun bidrar med 650 000 kronor. Av skrivelsen framgår att
Strömsholms Kanal är helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara
den löpande verksamheten.
Hallstahammars kommun har sedan 1985 bistått Strömsholms Kanal AB med
diverse administration motsvarande 75 % av en heltid till en kostnad av
375 000 kronor per år. Fullmäktige har vid två tidigare tillfällen beslutat om
ytterligare bidrag till bolaget förutom det årliga driftbidraget. Från beslutet
2007 erhöll bolaget utökat driftbidrag med 68 000 kronor för att bolaget skulle
kunna anställa egen personal för drift och underhåll. 2013 beslutade fullmäktige
om en ytterligare utökning av bidraget med 375 000 kronor då bolaget anställde
egen VD på heltid. Det extra bidraget gäller fr o m den tidpunkt som VD
anställs t o m 2018 då beslutet ska omprövas. För 2017 innebär det att bolaget
erhöll driftbidrag om 650 000 kronor samt extra driftsbidrag om 443 000 kronor, sammanlagt 1 093 000 kronor. Därutöver förvaltar kommunen fastigheterna vid Skantzenområdet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 4 november 2021 att
Strömsholms Kanal AB ska beviljas dels driftbidrag för 2022 med 650 000,
dels extra driftbidrag om 443 000 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2021 § 203.
Jenny Landernäs (M) yrkar dels bifall till arbetsutskottets förslag, dels som ett
tillägg till arbetsutskottets förslag, att kanalbolaget får i uppdrag att ta fram en
plan för att öka intäkterna från avgifter eller annat externt arbete dvs alla
intäkter utöver bidragen från ägarna, samt att uppdra till ägarkommunerna att
tillsammans arbeta för en långsiktig utvecklingsstrategi för Strömsholms kanal
som helhet inkl finansiella åtaganden.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 238
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsens med bifall
till dels arbetsutskottets förslag, dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB
driftbidrag för 2022 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras
inom kommunstyrelsens budgetram,
att bevilja ett extra bidrag om 443 000 kronor egen personal, totalt 1 093 000
kronor, varvid kostnaden härför finansieras inom kommunstyrelsens budgetram, bidrag till företag,
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2021, samt
att Strömsholms Kanal AB att ta fram en plan för att öka intäkterna från
avgifter eller annat externt arbete det vill säga alla intäkter utöver bidragen från
ägarna, samt
att ägarkommunerna tillsammans arbetar för en långsiktig utvecklingsstrategi
för Strömsholms kanal som helhet inkl finansiella åtaganden.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar ledningen av sammanträdet.

_________
Exp till: Ägarkommunerna
Strömsholms Kanal AB
Ekonomi- och finansenheten

Justerandes signatur
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KS § 239
Redovisning av effekterna av Covid-19 Dnr 362/21
Hans Strandlund (M) föreslår vid sittande sammanträde att kommunstyrelsen
ska få en redovisning av kommunens hantering, effekter och kostnader i
samband med Covid-19.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att under 2022 redovisa kommunens hantering,
effekter och kostnader i samband med Covid-19.
__________
Exp till: Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 240
Ny förtroendemannaorganisation 2022-2026 Dnr 361/21
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende kring ny förtroendemannaorganisation 2022-2026. Av förslaget framgår att arbetet med
nästa mandatperiods förtroendemannaorganisation inleds, att alla partier är
involverade i det arbetet och att erforderliga beslut kring organisation, arvoden
och liknande fattas innan sommaren 2022.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att ärendet gällande ny förtroendemannaorganisation behandlas vid ett senare
tillfälle.

Justerandes signatur
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KS § 241
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-15
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-15
- Arbetsutskottets protokoll 2021-11-15
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

