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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 1 () 
Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 16.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf,   
 Anna Gunstad Bäckmabn (C)  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Tony Frunk (S)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Stieg Andersson (M) § 191-193  
 Tommy Emterby (KD)   
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Håkan Freijd (M) § 194-216  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Jouni Sthålhane (C), Marijo Edlund (S) § 191 194, 

Lennart Ahlström (S), Barbara Kabacinski Hallström (L), Reinder Nispeling 
(L), Håkan Freijd (M) § 191 193, Stieg Andersson (M) § 195-216, Kenth 
Erngren (V) § , Moa Jonaaon, Eva Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, 
kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga se § 192 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) och Claes Gustavsson (SD) 

  
 Kommunhuset den 19 oktober 2022 klockan 16.00 
  
Underskrifter  Paragrafer 191 - 216 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)  
  

 
     Justerande …………………………………………………………………………………………… 

 Sigge Synnergård (L)     Claes Gustavsson (SD) 

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 191 - 216 
  
Sammanträdesdatum 2022-10-17 
  
Anslaget uppsättes 2022-10-20 Anslaget nedtages 2022-11-11 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 192 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer  
 
§ 194 - XX, Region Västmanland, förvaltningschef Anna Sundin 
§ 195 – Kommunstrateg Magnus Gustafsson  
§ 197 – Controller Marianne Ekman, kommunstrateg Magnus Gustafsson, 
kommunchef Åsa Öberg Thorstenson  
§ 198 – Ekonomichef Nicklas Erngren  
§ 200  Teknisk chef Carina Elliot 
§ 203– Kommunchef Åsa Öberg Thorstenson  
§ 206-208-  Samhällsbyggnadschef Anna Windal  
§  – Säkerhetssamordnare Joar Larsson  
 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15 – 13.30. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 193 
 
Regionala frågor – rapportering, dialoger, information m m 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från senast mötet med jämställdhets-
rådet där bl a kommunens arbete och måluppfyllelse redovisases. Hallstaham-
mars kommun är en bland länets kommuner som är ansluten till länets 
jämställdhetsstrategi. 
 
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet med regionens samver-
kansgrupp äldre där man bland annat informerade om ny äldreomsorgslag som 
ska gälla fr o m 2024.Äldreomsorgslagen ska komplettera socialtjänstlagen 
med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och även innehålla 
bestämmelser om en nationell omsorgsplan.  
 
Catarina Pettersson (S) informerar från: 
 

• Ägarmöte med Mälarenergi elnät där man ser att en tariffökning med 10 
% behöver ske på nätet 2023 och 8 % per år under 2024-2028. Styrelsen 
har fattat beslut om ny strategi. En arbetsgrupp kommer att tillsättas be-
stående av tjänstepersoner från resepektiver ägare för att initiera ett 
arbete för revidering av aktieägaravtal samt bolagsordning. 

 
• Ägarmöte med Fibra AB där man ser utmaningen med att marknaden 

kring flerfamiljshus är under transformation, öppenheten värderas olika. 
Fastighetsägarna har blivit medvetna att man kan skapa intäkter via 
fibernäten.  

 
• Samordningsförbundet har meddelat att samtliga nuvarande förbunds-

medlemmar i de tre spriamordningsförbunden i Västmanland har ställt 
sig bakom avsiktsförklaringen om att bilda ett länssamordningsförbund 
från 2024. 
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KS § 194 
 
Information om Nära Vård – omställning till framtidens hälso och 
sjukvård   Dnr  
 
XX, Region Västmanland informerar om att framtidens nära vård är ett 
samarbetet mellan Region Västmanland och kommunerna Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Suraham-
mar och Våsterås stad. 
 
Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveri-
ges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Omställningen 
innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mera 
personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. 
 
I dag ser man på sikt att färre ska försörja fler. Den totala befolkningsökningen 
väntas stiga med 4,6 % och de som är i ålderna 80 + förväntas stiga med 49 %. 
Digitaliseringen förändrar betenden och vi har förändrade behov. Vi ska även 
ha en jämlik hälsa. 
 
Framtidens hälso- och sjukvår är att den ska gå från 
- fokus på organisation till fokus på person och relation 
- isolerade vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus 
- reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande 
- invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare 
 
Det som man hittills gjort inom program nära vård är: 
- Mottagningen för tidiga insatser (MTI) i full drift. Planeras för övergång i 

ordinarie verksamhet 2023. 
- Närvårdsteam uppstartade i Sala, Köping, Västerås och Fagersta. 
- Förändrad organisering av den palliativa vården. 
- Bred utbildning i palliativ vård för primärvård/kommun – uppmärksammad 

nationellt. 
- Hemsjukvård för barn startat januari 2022. 
- Vuxenpsykiatrins äldremottagning startad. 
- Köping och Sala har infört sammanhållen journalföring via Cosmic. Norberg 

och Fagersta pågår.  
- Seminarier och erfarenhetsutbyten. 
 
Omställningen till nära vård beräknas var klart 2027. 
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KS § 195 
 
Riktlinjer för styrmodell för Hallstahammars kommun t o m 2027     
Dnr 294/22 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 27 september 2022 bland 
annat att Hallstahammars kommun är en politiskt styrd organisation. Vi har 
höga ambitioner och en stark vilja att utveckla och förbättra hela kommunen 
som en plats att leva, verka och bo på. Samtidigt är vi en del av en omvärld som 
är alltmer rörlig och komplex vilket ställer ökade krav på vår organisation. För 
att skapa kraft och förutsättningar att utveckla våra verksamheter i en riktning 
som motsvarar utmaningarna behöver styrning och ledning hållas samman i en 
gemensam struktur för planering, genomförande, uppföljning och förbättrings-
arbete. 
 
Förslaget till styrmodell är ett kommunövergripande dokument som gäller för 
hela kommunkoncernen, det vill säga styrelse, nämnder och helägda bolag. Den 
är även ett vägledande dokument för delägda bolag och förbund. Därmed fast-
ställs den av kommunfullmäktige. 
 
Dokumentet beskriver Hallstahammars kommuns styrmodell och ger en över-
gripande helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, 
samt vilka krav som ställs. Styrmodellen är indelad i tre delar: 
 

1. Inledning med centrala principer, lagar som styr och ansvar och roller. 
2. Beskrivning av styrmodellens olika delar och vilka gemensamma prin-

ciper som gäller för respektive del. 
3. Hur vi arbetar med styrkedjan i planering och uppföljning under året, 

vilka viktiga hållpunkter som finns och när olika moment ska genom-
föras. 

 
Det övergripande syftet med vår styrmodell är att politiska beslut ska få genom-
slag, att vi får god ekonomisk hushållning och att medborgarna får den kvalitet 
och service som kommunfullmäktige beslutat om. 
 
Styrmodellen har en kärna som består av tre delar; ekonomistyrning, målstyr-
ning och kvalitetsstyrning. Styrmodellen redogör även för hur planerings- och 
uppföljningsprocessen ser ut från övergripande nivå ner på verksamhetsnivå. 
Förslaget till styrmodell utgår till stor del från befintliga strukturer och arbets-
sätt, men knyter ihop det och ger en gemensam struktur. Kopplat till styr-
modellen kommer det finnas behov av att arbeta fram närmare tillämpnings-
anvisningar och stödmaterial. Det viktiga är att det ska vara lätt att göra rätt får 
våra verksamheter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 152. 
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Forts KS § 195 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa riktlinjer för styrmodell för Hallstahammars kommun t o m 2027, 
enligt tillhörande bilaga, samt 
 
att kommunstyrelsen medges att justera i bilagorna till riktlinjen. 
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KS § 196 
 
Anmälan av delårsrapporter 2022 - Mälardalens Brand- och räddnings-
förbund, Kolbäcksådalens pensionsförbund, Västra Mälardalens överför-
myndarnämnd och AB Hallstahem   Dnr 289/22, 319/22, 296/22, 315/22 
 
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 och gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen 
och redovisningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och be-
handlas av fullmäktige. 
 
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund, Västra Mälardalens över-
förmyndarnämnd och Mälardalens Brand- och räddningsförbund har kommit in 
med delårsrapport per 31 augusti 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 153. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera delårsrapporterna som en anmälan. 
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KS § 197 
 
Delårsrapport per augusti 2022 för kommunstyrelsen   Dnr 215/22 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 bland annat att 
gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista 
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrappor-
ten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av 
årsprognos.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2022. 
Det anförs bland annat att kommunstyrelsen väntas hålla budget. Det är fortsatt 
en obalans i budget när det gäller IT-verksamhet och kollektivtrafik. Obalansen 
uppvägs i år av överskott inom både stadsnät samt förvaltning och politik. 
Överskottet inom förvaltning och politik utgörs framför allt av reavinster till 
följd av försäljning av exploateringstomter. Lägre personalkostnader till följd 
av vakanser, föräldraledigheter och tjänstledigheter gör att budgeten hålls, trots 
sparbeting och ofinansierad tjänst inom upphandlingsenheten. 
 
Året har hittills präglats stort av omvärldsläget och Rysslands invasion av 
Ukraina. Det rådande kriget och omvärldsläget har stor påverkan på samhället 
och kommunen på flera sätt. Under mars-april arbetade vi i en krislednings- och 
stabsorganisation för att hantera olika utmaningar, såsom flyktingströmmar till 
Sverige, översyn av skyddsrum i det kommunala fastighetsbeståndet och arbe-
tet med kontinuitetsplaner. Den 1 juli trädde ny lagstiftning i kraft som innebar 
att kommunerna tog över ansvaret för boendet i mottagandet från Migrations-
verket. Omvärldsläget och kriget i Ukraina har även fått följdverkningar på 
andra sektorer i samhället, inte minst ekonomin och inflationen som nu ligger 
på de högsta nivåerna sedan flera decennier. Detta påverkar även kommun-
styrelsens verksamheter och då främst genom kollektivtrafikverksamheten i 
form av ökade indexeringskostnader, samt exploatering och bostadsbyggande. 
 
Hallstahammars kommun fortsätter ha en stadig tillväxt av invånare, men inte 
riktigt i samma takt som under 2021. Den senaste befolkningsstatistiken från 
SCB är per sista juli och uppgick då till 16 727 invånare, vilket är ökning om 
+119 personer sedan årsskiftet. Ett aktivt arbete pågår inom samhällsplanering-
en för att möjliggöra för fler bostäder, där åtta detaljplaner pågår i olika skeden. 
 
Inom verksamheterna har arbetet inom styrning och ledning varit inriktat på att 
färdigställa en heltäckande styrmodell för kommunen. Arbetet inom hållbarhet 
och miljö har fortsatt framåt utifrån strategin och ramverket för hållbar ut-
veckling. Inom besöksnäringen har arbetet med den nya Attraktionsstrategin 
pågått. Arbetet med en ny översiktsplan för Hallstahammars kommun har star-
tats upp och förväntas vara redo för antagande innan 2025.  
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Forts KS § 197 
 
Arbetet med centrumutvecklingen har fortsatt där VA arbeten kommer att 
genomföras under hösten och ombyggnation startar våren 2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 154. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2022. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Controlle 
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KS § 198 
 
Delårsrapport per augusti 2022 för Hallstahammars kommun inklusive 
nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2022  
Dnr   216/22 
 
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) ska resultat, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställ-
ningen redovisas vid två tillfällen varje år, en årsredovisning per helår, och 
minst en delårsrapport som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 
att gemensam uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per 
sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårs-
rapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karak-
tär av årsprognos.  
 
Årsprognosen pekar på ett resultat på -23,8 miljoner kronor, det vill säga ett 
resultat som är 46,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Verk-
samheternas nettokostnader prognostiseras till -1 124,1 miljoner kronor och är 
11 miljoner kronor bättre än budget. Dock är det särskilt viktigt ett år som ser 
ut att ge underskott att titta på balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för 
2022 ser ut att bli nästan lika bra som 2021, +52 miljoner kronor. Verksam-
heternas resultat beräknas bli 43,9 miljoner kronor bättre än budget. Finans-
netto uppskattas bli 90,0 miljoner kronor sämre än budget. Finansnettot är väl-
digt lågt och beror framför allt på orealiserade förluster på kommunens värde-
pappersportfölj. 2022 har präglats av en stor ekonomisk oro på världsmark-
naderna som gett stor påverkan på Hallstahammars kommuns resultaträkning.  
 
I förhållande till delåret 2021 så har kommunens intäkter ökat från 909 miljoner 
kronor till 943 miljoner kronor. Skatteintäkterna har ökat från 729 till 777 mil-
joner kronor och beror framför allt på gynnsammare slutavräkningar på skatten 
än fjolåret. Flera av de stora tillskotten av generella statsbidragen som gavs ut 
under 2020 som låg kvar under 2021 har nu under 2022 börjat fasats ut.  
Soliditeten i kommunen minskar från 56,8 % (40,3 %) till 55,6 % (39,6 %), 
värden inklusive hela ansvarsförbindelsen inom parentes, jämfört med års-
skiftet. Måluppfyllelsen vid delåret blir lite haltande då det saknas många nya 
mätvärden för året. Det ekonomiska målet visar fortsatt gröna resultat på tota-
len och det är bara resultatmålet på +2% av skatter och statsbidrag som inte 
kommer uppnås på grund av de orealiserade förlusterna på kommunens värde-
papper. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 155. 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KS § 198 
 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen,  
 
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2022, samt 
 
att notera styrelsens och nämndernas rapporter som en anmälan. 
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KS § 199 
 
Skattesats för 2023     Dnr 317/22 
 
Hallstahammar har under flera år haft en konstant kommunalskatt på 21,81 
skkr. Hallstahammar har 2022 länets näst lägsta kommunalskatt där bara 
Västerås har en lägre kommunalskatt. Västmanland har en genomsnittlig kom-
munalskatt på 22,06 skkr, räknas Västerås bort ligger snittet på 22,25 skkr.  
 
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 
året.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 156. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2023 till 21:81 kronor per 
skattekrona.  
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KS § 200 
 
Regional avfallstaxa 2023 - VafabMiljö Kommunalförbund – för 
antagande    Dnr 244/22 
 
Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 
2022 § 2. 
 
Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall, 
Vafab Miljö, är det de som tar fram förslag till ny avfallstaxa. Vafab Miljös 
direktion fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny 
avfallstaxa för 2023 till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det 
förändrade världsläget gör det svårt att få en budget i balans utan höjd taxa 
redan för 2023 men även kommande år. För att undvika större höjningar 
framöver föreslås i stället en justering över flera år. Det är framför allt ökade 
kostnader för utsläppsrätter och drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom 
har behov av ett antal justeringar i taxan identifierats sedan den började gälla 
under 2020. I förslaget till ny taxa är även dessa justeringar inkluderade och 
beslutsunderlaget beskriver samtliga förändringar. Direktionens beslut innebär 
att summan av höjningarna motsvarar en ökning på 3,5 %. Abonnemang för 
osorterat höjs med 8%. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2022 § 76 att inte 
avge något yttrande och socialnämnden beslutade den 29 september 2022 § 70 
att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 24 augusti 2022 § 78 att uttala att det är posi-
tivt att det har genomförts en översyn av taxan i syfte att korrigera de redak-
tionella avvikelser som har identifierats sedan taxan antogs och om en höjning 
av taxan är nödvändig så ser nämnden positivt på att VafabMiljö har antagit en 
miljöstyrande strategi. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 73 att uttala att 
nämnden behöver bli kompenserad för de ökade kostnaderna som taxeökningen 
innebär då man inte haft möjlighet att planera in förutsättningar för nya taxor 
med övrigt mål- och budgetarbete. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 157. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för sin del anta regional avfallstaxa 2023 enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
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KS § 201 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2022     
Dnr 208/22 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i 
LSS skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller 
även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering 
ska ske en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det tre (3) stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 2, 2022. 
 
Socialnämnden har den 29 september 2022 § 68 beslutat att överlämna redo-
visningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 158. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 202 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlag kvartal 2 år 2022    Dnr 205/22 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 2 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt 
en redovisning. Under kvartal 2 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande 
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden har den 29 september 2022 § 69 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 159. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 203 
 
Upprustning av sammanträdesrum i kommunhuset, finansiering härför 
samt starttillstånd    Dnr 306/22 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 29 september 2022 bland annat att det 
finns behov av att rusta upp sammanträdesrum i kommunhuset exempelvis 
kommunfullmäktigesalen. Behovet är att uppdatera teknik så som nya projekto-
rer/kameror med sökfunktion och trådlösa mikrofoner. Golvet ska bytas samt 
justeras i höjd för att montera golvbrunnar för eluttag, gamla eldragningar ska 
bytas ut eller monteras bort. Möbler så som bord och stolar ska ersättas. Även 
det konstverk ”Färg i luften” av Kjartan Slettemark som tidigare har funnits i 
det stora fönstret i kommunfullmäktigesalen ska renoveras av konservator och 
monteras upp igen. UV-skydd ska sättas upp på fönstret för att skydda konst-
verket mot solljus. Förvaltningen begär startbesked för investeringen för att 
kunna ta medel i anspråk för att upprusta sammanträdesrum samt kompensation 
av kapitalkostnaden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 160. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att omfördela 2 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
investeringar 2022 till kommunstyrelsens investering ”Sammanträdesrum i 
kommunhuset”, 
 
att bevilja starttillstånd om 2 miljoner kronor för investering ”Sammanträdes-
rum i kommunhuset”, samt 
 
att i samband med slutredovisning av projektet ersätta kommunstyrelsen med 
upp till med 220 000 kronor, beräknat på snittkostnad de fem första åren för 
nettokostnadsökningen från finansförvaltningens avsättning för investeringar 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 
  Controller 
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() 
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KS § 204 
 
Startbesked för projekt ”Tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet     
Dnr 195/22 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2022 § 
38 att hemställa till kommunstyrelsen om startbesked för projekt ”Tidsan-
passade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investerings-
budget 2022 och ytterligare 125 000 kronor år 2023, att nettokostnadsökningen 
om 20 000 kronor/år finansieras från finansförvaltningens avsättning för årets 
och nästa års investeringar, samt att slutredovisningen av projektet ska ske efter 
genomförandet. I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 
2022 och 2023 finns inköp av tidsanpassade skyltar upptagen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 maj 2022att återremittera ärendet med hän-
visning till att kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 maj 2022 beslutat att 
nämnderna/styrelserna ska se över sina budgetäskanden och prioriteringar med 
anledning av nya budgetförutsättningar och hur investeringar ska finansieras,  
t ex genom intäkter eller effektiviseringar.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 1 juni 2022 att man har 
granskat budgetplanen för de kommande åren och kan konstatera att kapital-
kostnaden om 20 000 kronor/år kan finansieras genom effektiviseringar inom 
allmänkulturverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har den 15 juni 2022 § 
56 beslutat hemställa om startillstånd om 125 000 kronor från investe-
ringsbudget år 2022 och ytterligare 125 000 kronor från investeringsbudget år 
2023 för tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet” och att kapitalkostnaden 
om 20 000 kronor/år finansieras av kultur- och fritidsnämnden genom effektivi-
seringar inom allmänkulturverksamheten.  
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 161. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd för investeringsprojektet 
”Tidsanpassade skyltar för Skantzenområdet”, om 125 000 kronor från investe-
ringsbudget år 2022 och ytterligare 125 000 kronor från investeringsbudget år 
2023, 
 
att kapitalkostnaden om 20 000 kronor/år finansieras av kultur- och fritids-
nämnden genom effektiviseringar inom allmänkulturverksamheten, samt  
 
att en slutredovisning av projektet ska ske efter genomförandet. 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Controller 
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KS § 205 
 
Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav – för 
yttrande till Havs- och vattenmyndigheten   Dnr 274/22 
 
Havs- och vattenmyndigheten har skickat remiss gällande vägledning om för-
längd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav till Hallstahammars kommun. 
 
Kvalitetskrav i vattenförekomster ska fastställas så att tillståndet inte försämras 
och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det 
inte finns förutsättningar för undantag. Vägledningen hanterar undantag i form 
av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. Förlängd tidsfrist innebär 
att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de naturliga för-
hållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre 
status eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås. När vat-
tenmyndigheten fastställer kvalitetskraven inklusive undantag ska det göras 
enligt vattenförvaltningsförordningen samt Havs- och vattenmyndighetens 
respektive Statens Geologiska Undersöknings föreskrifter. 
 
Vägledningens syfte är att bidra till att: 

• De vattenförekomster där undantag beslutas uppfyller de krav som föl-
jer av vattenförvaltningsförordningen och därmed av vattendirektivet, 

• Dokumentationen av undantag sker enligt de rapporteringskrav som 
ställs på Sverige av EU-kommisionen, 

• Tillämpningen av undantag sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt 
att 

• Säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder undantag har beslutas. 
 
Bygg- och miljönämnden har uttalat att man inte har några synpunkter på väg-
ledningen. Tekniska nämnden har beslutat att man avstår från att yttra sig. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse den 30 september 2022 lämnat 
synpunkter på förslaget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 162. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avstå från att yttra sig över vägledning om förlängd tidsfrist och mindre 
stränga kvalitetskrav. 
 
__________ 
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten 
  Bygg- och miljönämnden 
  Tekniska nämnden 
  Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 206 
 
Starttillstånd ”Brygga i Valstaskogen”    Dnr 314/22 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 4 oktober 2022 att investe-
ringen ”Brygga i Valstaskogen” på 300 tkr inbär att en brygga kommer att 
anläggas vid Valstasjön i Valstaskogen. Bryggan kommer att anläggas längs 
med jordvallen och blir maximalt 7 meter lång och 2 meter bred. Bryggan pålas 
i ytterkant. Sedan ska två spänger med en totallängd på ca 50 meter förbinda 
södra stigen med området norr om sjön anläggas. Där spängerna passerar vatten 
ska ett enklare räcke sättas upp. Nettokostandsökningen uppgår till 16 335 kro-
nor för vilket man ansöker om att budgetkompensation ska utgå för investe-
ringens nettokostnadsökning. 
 
En anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskydd och fridfrid-
lysningsföreskrifter har godkänts av länsstyrelsen med villkoret att åtgärderna 
måste genomföras under vinterhalvåret. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 163. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja starttillstånd om 300 000 kronor för projektet "Brygga i Valstas-
kogen”, samt 
 
att i samband med slutredovisning av projektet ersätta kommunstyrelsen med 
upp till 28 544 kronor för nettokostnadsökningen från finansförvaltningens av-
sättning för investeringar. 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
  Controller 
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KS § 207 
 
Namnsättning av gator vid Eriksberg    Dnr 295/22 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse att det i Eriksbergs industriområde i 
dagsläget finns fyra planlagda gator. Gatorna har från norr till söder fått 
namnen Eriksbergsvägen, Rosenbergsvägen och Eriksbergsvägen. Gatan längst 
ner i södra delen av området anläggs just nu och saknar i dagsläget ett namn. 
Den nya gatan i söder behöver namnsättas och det har även uppstått frågor 
kring om inte någon utav Eriksbergsvägarna borde få ett eget namn.  
 
Wallsta/Vallsta, Tomsberg och Amsta är namn som återfinns i området och 
som skulle kunna användas för att namnsätta den nya gatan. Tomsbergsvägen 
skulle kunna vara ett tänkbart gatunamn även Vallstavägen är ett alternativ men 
risken finns för förväxling med Rallstavägen som ligger norr om E18. 
Amstavägen är också ett alternativ men längre söderut finns fastigheter med 
adress Amsta, vilket skulle kunna leda till förväxling. Ett helt annat förslag är 
att ge namn till gatan utifrån den verksamhet som planeras där, t ex Brand-
vägen, vilket är ett gatunamn som återfinns på flera orter i Sverige. Med samma 
resonemang skulle även någon utav Eriksbergsvägarna skulle kunna få ett nytt 
namn. Den södra delen av Eriksbergsvägen kunna få namnet Tankvägen, eller 
den norra delen Krogvägen. Båda namnen är vanliga och förekommer på 
flertalet orter i landet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 19 september 2022 att 
man är tilltalad vid namnsättning av nya gator i området kring Eriksberg gärna 
återspeglar området tidigare historia. Med hänsyn till det äldre namnen Wallsta 
by och Amsta och risken för förväxling av redan etablerade vägnamn eller fas-
tighetadresser som bär dessa namn, föreslår förvaltningen istället att som bas 
för kommande namnsättningar av gator och vägar för området gärna återspeglar 
olika torpnamn och gårdsnamn som kan återfinnas i området. I området norra 
del har det funnits äldre torparmiljöer där torparnamn som exempelvis Rosen-
berg och Löttorpet återfinns. Med bakgrund av detta föreslår förvaltningen att 
den södra gatan i Eriksbergs namnsätts till Löttorpsvägen. I trafikplatsens södra 
del kommer i kontakt med hemmanet Brånsta. Gården finns omnämnd sedan 
1399 enligt Ortnamnsregistret. Den norra Eriksbergsvägen föreslås få behålla 
sitt namn medan Eriksbergsvägen södra del föreslås i stället namnsätts till 
Brånstavägen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 
74 att som sitt yttrande uttala att gator vid Eriksberg namnsätts enligt följande: 
Den nya gatan i södra Eriksberg namnsätts till Löttorpsvägen och att norra 
Eriksbergsvägen får behålla sitt namn medan vägens södra del namnsätts till 
Vallstavägen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 164. 
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Forts KS § 207 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att den nya gatan på Eriksberg ska namnsättas med Tomsbergsvägen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
  Kultur- och fritidsnämnden 
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KS § 208 
 
Återbetalning av köpeskilling och VA-anslutningsavgift för småhustomt – 
Vattentornet 7    Dnr 313/22 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 4 oktober 2022 att köparen till 
Vattentornet 7 hade ingen avsikt att bebygga fastigheten. Avsikten med att 
ställa sig i den kommunala tomtkön och förvärva fastigheten var att överlåta 
den på ägaren till Vattentornet X. Avsikten var att bebygga de båda fastig-
heterna och sedan sälja dessa. Vattentornet X är redan bebyggd och ligger ute 
till försäljning. När överlåtelsen av Vattentornet 7 skulle genomföras uppmärk-
sammar de villkoret i köpeavtalet som säger att fastigheten inte får överlåtas 
innan den är bebyggd och att ett sådant agerande är förenat med vite. Köparen 
till Vattentornet X kontaktar då kommunen för att undersöka möjligheten för 
kommunen att göra ett undantag från regeln och vitet. 
 
Förvaltningen ser inga förmildrande omständigheter som skulle kunna motivera 
ett avsteg från köpeavtalets villkor. Efter diskussion med köparen har denne 
varit villig att återlämna köpeavtalet om en summa motsvarande köpeskilling 
och anslutningsavgiften för VA återbetalas till köparen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 165. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återbetala 683 146 kronor till köparen av Vattentornet 7 vilket motsvarar 
köpeskilling och anslutningsavgift. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
  Controller 
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KS § 209 
 
Revisionsrapport "Granskning av Kundcenters bemötande, service och 
tillgänglighet" - för yttrande    Dnr 269/22 
 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallstahammars 
kommun genomför en granskning av kundcenters verksamhet. Granskningens 
syfte är att granska om kundcenter drivs på ett ändamålsenligt sätt genom att 
vara tillgängligt samt om de tillhandahåller en god service såväl internt som 
externt samt har ett gott bemötande. KPMG:s sammanfattande bedömning är att 
kundcenter drivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt utifrån ovanstående 
uppdrag samt att kundcenter hela tiden arbetar med att förbättra den service 
som tillhandahålls.  
 
För att möjliggöra ytterligare utveckling av verksamheten föreslås en extern 
och intern undersökning som fokuserar på hur kundcenter uppfattas gällande 
tillgänglighet, service och bemötande samt en utveckling och uppdatering av 
kommunens webbsida. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i skrivelse den 28 september 2022 för 
hur revisorernas rekommendationer kommer att beaktas i arbetet med tillgäng-
lighet och service. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 166. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revisorernas rekommendationer kommer att beaktas i arbetet med tillgäng-
lighet och service och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse som sitt ytt-
rande över Revisionsrapporten ”Granskning av Kundcenters bemötande, 
service och tillgänglighet”, samt  
 
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunalal revisionen 
  Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 210 
 
Sammanträdestider kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2023     
Dnr 320/22 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 167. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2023: 
 
20/2, 27/3, 24/4, 29/5, 15/6, 25/9, 30/10, 27/11 och 14/12 varvid sammanträdet 
den 23 mars som bland annat avser behandlingen av årsredovisningen börjar 
klockan 13.15 och sammanträdet den 15 juni och 27 november som bland annat 
avser behandlingen av mål och budget för 2024 skall börja klockan 13.15. 
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2023: 
 
16/1, 6/2, 13/3, 11/4, 15/5, 5/6, 28/8, 11/9, 16/10, 13/11 och 4/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inte annat anges i kallelsen. 
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KS § 211 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   Dnr 161/22 
 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 6 oktober 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 168. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
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KS § 212 
 
Plan för storskalig utrymning inom Västmanlands län – för yttrande till 
Länsstyrelsen   Dnr 274/22 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har översänt plan för storskalig utrymning 
inom Västmanlands län till Hallstahammars kommun för yttrande.  
 
Beredskapsplanen är i sin nuvarande form generisk och innehåller inte någon 
specifik planering gentemot enskilda orsaker till storskalig utrymning. Ett när-
mare planeringsarbete inriktat mot enskilda orsaker till utrymning och operativ 
planering mellan aktörerna är en ambition som hänvisas till framtiden. Denna 
regionala plan för storskalig utrymning syftar till att fungera som en vägled-
ning, aktörsanalys och samverkansanalys för en framtida operativ utrymnings-
planering. Planen grundar sig framför allt på underlag och kunskap från 
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap, Combitech, länsstyrelser i 
Forsmarks planeringszon och erfarenheter av skogsbränderna 2014 och 2018, 
samt mottagandet av skyddsökande från Ukraina. Vägledningen är till för aktö-
rerna i länet ska kunna utgå från denna struktur och material i sin planering på 
lokal nivå och anpassa arbetet gentemot sina respektive lokala förutsättningar. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 30 september 2022 bland 
annat att det i remissen är otydligt huruvida det handlar om en plan eller väg-
ledning, men bedömningen är att det är en vägledning. Den är dock alltför 
långtgående och detaljerad kring vilket ansvar kommunerna har och vilka 
resurser som kommunerna ska bistå med. Enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) har kommunerna ett geografiskt områdesansvar. Det innebär 
att kommunen har en generell skyldighet att verka för samordning mellan aktö-
rer i planering inför och vid hantering av en extraordinär händelse. Detta inne-
bär dock inte att kommunen enligt lag har ett särskilt ansvar att planera för stor-
skalig utrymning och inkvartering. Bedömningen att det saknas rättslig grund 
har också förts fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett yttrande 
över den nationella handboken för storskalig utrymning i fred och under höjd 
beredskap, där SKR framför att det inte finns rättslig grund för att hävda att 
kommunerna har ett så långtgående planeringsansvar som handboken anger. 
Utifrån lagstiftningen har SKR tecknat en överenskommelse med staten inom 
krisberedskap och civilt försvar som gäller fram till 2022. Inte heller i den 
överenskommelsen finns något direktiv att kommuner ska arbeta med planering 
för storskalig utrymning. 
 
Denna vägledning ligger inte i fas med vad som pågår på nationell nivå kring 
befolkningsskydd och planering för storskalig utrymning. Inte minst behöver  
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Forts KS § 212 
 
det tydliggöras vad som gäller kring ansvar och roller innan en regional väg-
ledning kan tas fram som kan fungera i praktiken. Utöver detta anser Hallsta-
hammars kommun att det har brustit i dialog och insyn i framtagandet av väg-
ledningen, då kommunerna inte varit delaktiga i processen. Sammantaget och 
mot bakgrund av ovanstående anser Hallstahammars kommun att vägledningen 
inte kan fastställas i sin nuvarande form.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 10 okotber 2022 § 169 att överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska uttala att man ser posi-
tivt på samverkan i länet och en gemensam planering och i övrigt överlämna 
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att uttala att man ser positivt på samverkan och en gemensam planering i länet 
och i övrigt överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som sitt 
yttrande över plan för storskalig utrymning inom Västmanlands län. 
 
 
__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
  Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 213 
 
Kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 24 oktober 2022   
Dnr 34/22 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för kommunstyrelsens räkning. De personer som räknas upp under de 
olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så som avtal 
eller åtaganden i nämndens ställe.  
 
Kommunstyrelsens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av 
kommunstyrelsen den 7 februari 2022 § 30. 
 
Med anledning av bland annat avslutad anställning/nyanställning behöver 
kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2022 § 174. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 7 februari 2022 § 30 och med verkan  
fr o m den 24 oktober 2022 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
  Samtliga personer upptagnas i förteckningenn 
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KS § 214 
 
Julgåva till Hallstahammars kommuns medarbetare      Dnr 321/22 
 
För att visa uppskattning till medarbetare i Hallstahammars kommun har 
anställda i Hallstahammars kommun fått en julgåva. De senaste åren har det 
varit i form av ett presentkort där lokala företag fått tillfälle att erbjuda julgåva 
som sedan sammanställts i en katalog varifrån till kommunens medarbetare 
sedan fritt kunnat välja utifrån. De företag som lämnat erbjudande om julgåva 
kan erbjuda en vara, tjänst eller presentkort till ett värde av minst 150 kronor. 
Värdet av varan, tjänsten eller presentkortet är valfritt, men måste uppgå till 
minst 150 kronor. Beloppet 150 kronor har varit detsamma sedan 2014, då 
konceptet med gåvokort infördes. 
 
Under Coronapandemin har kommunstyrelsen under 2020 och 2021 för att visa 
sin uppskattning för medarbetarnas insatser delat ut presentkort och gratifika-
tioner. 
 
Inför julen 2021 beslutade kommunstyrelsen att ersätta 2021 års julgåva med en 
gratifikation i form av gåvokort om 450 kronor till medarbetare. 
 
Inför årets julklapp har den politiska ledningen framfört, för att även stötta de 
lokala företagen, att kommunens julgåva ska vara i form av ett gåvo-
kort/presentkort om 500 kronor hos de lokala företagen. 
 
Kostnaden för gåvokorten/presentkorten kommer att upp till ca 750 000 kronor 
(ca 1 500 gåvokort à 500 kr) 
 
Personalutskottet  har behandlat ärendet den 5 oktober 2022 § 20. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att 2022 års julgåva i form av gåvokort/presentkort om 500 kronor ska ges till 
medarbetare i Hallstahammars kommun som har en tillsvidareanställning eller 
ett pågående månadsvikariat samt till timavlönade vikarier som haft en 
anställningstid på totalt minst 40% av heltid under fyra månader det senaste 
halvåret, 
 
att presentkorten gäller under tiden 1 december 2022 – 28 februari 2023, samt 
 
att anslå 750 000 kronor härför ur kommunstyrelsens budgetram. 
 
__________ 
Exp till: HR-enheten 
  Controller 
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KS § 215 
 
Kallelse till höststämma med Västmanlands läns luftvårdsförbund – 
instruktion till ombudet    Drn 38/22 
 
Västmanlands läns Luftvårdsförbund har den 7 februari  2022 inkommit med 
handlingar till hösstämma den 9 november  2022 klockan 10.00, Gryta avfalls-
anläggning, Västerås. Av kallelsen framgår att förslag till nya stadgar kommer 
att behandlas.   
 
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 
2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2023 utsett Tony Frunk (S) med Ulf 
Ölander (S) som ersättare. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att ombudet ska rösta för att budget och arbets-
program 2023 fastställs och att förslag till stadgeändringar godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlight med Catarina Petterssons (S) yrkande 
 
att anmoda ombudet att vid höststämma med Västmanlands läns Luftvårdsför-
bund rösta för  
 
 att budget för 2023 fastställs,  
 
 att arbetsprogram för 2023 fastställs, samt 
 
 att förslag till stadgeändringar godkänns. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ombudet (2 ex) 
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KS § 216 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-17 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-10-17 
 
-  synpunkter enlig bilaga daterad 2022-10-17 
 
- arbetsutskottets protokoll 2022-10-10 
 
- personalutskottets protokoll 2022-10-05 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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