SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sida

1 ()

Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.05
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 179
Kjell Ivemyr (S)
Örjan Andersson (S)
Thure Andersen (S)
Peter Ristikartano (MP)
Tony Frunk (S) ej § 186
Reijo Tarkka (V)
Hans Strandlund (M) § 167
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)
Lennart Ahlström (S) § 179, 186
David Lindberg (L) § 168-191

Närvarorätt

Ersättarna: Rolf Hahre (S) § 167, Lennart Ahlström (S) ej § 179, 186, Eleonor
Zeidlitz (MP), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V), Jenny Landernäs (M)
§ 167, David Lindberg (L) ej § 167, samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se § 167.
Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 17 oktober 2018 klockan 11.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

167-191

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S) ej § 179
Justerande

Reijo Tarkka (V) § 179

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S) ej § 186

Tommy Emterby (KD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 167-191

Sammanträdesdatum

2018-10-15

Anslaget uppsättes

2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2018-11-08
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KS § 167
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 170 – områdeschef Anna Sundin
§ 174 - kommunchef Carin Becker- Åström, utvecklingschef Magnus
Gustafsson, redovisningscontroller Nicklas Erngren, itstrateg Magnus Carlsson
§ 175 – kommunchef Carin Becker-Åström
§ 177, 180 – ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson
§ 182 – utvecklingschef Magnus Gustafsson
§ 183 - utvecklingschef Magnus Gustafsson, skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag
§ 184 - skolchef Lena Millberg
§ 185 – utvecklingschef Magnus Gustafsson

Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 11.45 – 14.00.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

3 ()

§ 168
Information från förvaltningen m m Dnr 19/18
Kommunchefen informerar om följande:
•
•

Justerandes signatur

Workshop som kommer att hållas den 22 november 2018 kring den
kommande Regionala utvecklingsstrategin – RUS:en
Utvärdering av Region Västmanlands samverkansgrupper

Utdragsbestyrkande
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KS § 169
Information från Region Västmanlands beredningar m m Dnr 19/18
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det
senaste mötet.
Vidare informeras från ägarmöten med Fibra och Mälarenergi Elnät.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 170
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera –
inrättande av tillfälligt föreningsbidrag inom socialnämnden Dnr 227/18
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om
totalt 195 miljoner kronor år 2018. För 2018 kommer Hallstahammars kommun
få 419 507 kronor i stadsbidrag. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år
eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen. Det
är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.
Därför föreslår socialförvaltningen att det inrättas ett tillfälligt föreningsbidrag
avseende ensamkommande som fyller 18 år under pågående asylprocess i
Hallstahammars kommun. Detta föreningsbidrag finns endast så länge som
kommunen erhåller särskilt statsbidrag för ändamålet. För 2018 kommer
Hallstahammars kommun få 419 507 kronor i stadsbidrag.
Socialnämnden beslutade den 30 augusti 2018 bland annat att hemställa hos
kommunstyrelsen om 100 000 kronor från kommunens stadsbidrag 2018, Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera.
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att pengarna ska användas till
att bidrag kan sökas av ideella organisationer och föreningar (benämns ”föreningen” nedan) i Hallstahammar kommun som ska använda de ansökta medlen
till att stödja ensamkommande ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till
18 år (eller mer) och som befinner sig i asylprocessen att bo kvar i kommunen.
Målgruppen ska vara ensamkommande barn som varit placerade i Hallstahammar kommun, som rotat sig i kommunen och som fyller 18 år under pågående
asylprocess. Medlen ska användas till att stödja ungdomarna att hitta alternativa
boendelösningar om de väljer att stanna kvar i Hallstahammar kommun som
eget boende.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 134.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja socialnämnden 100 000 kronor från kommunens stadsbidrag 2018 Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera- för
inrättande av tillfälligt föreningsbidrag avseende ensamkommande som fyller
18 år under pågående asylprocess i Hallstahammars kommun.

_________
Exp: Socialnämnden
Ekonomi- och finans
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KS § 171
Redovisning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (SoL) av ej verkställda
gynnande beslut för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg kvartal 1 och 2 år 2018 Dnr 242/18
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift)
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens
revisorer.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 1 fanns två ej verkställda gynnande beslut och under kvartal 2 fanns inga ej
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 1 och 2 år 2018. Rapporten visar att det finns två stycken gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom IFO.
Socialnämnden har den 27 september 2018 § 84 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2 år 2018 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 135.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 172
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 och 2 år
2018 Dnr 241/18
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske
en gång i kvartalet till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Områdeschef för LSS/bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 1
och 2. Rapporten visar att det vid dessa tidpunkter inte fanns några gynnande
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts.
Socialnämnden har den 27 september 2018 § 85 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 och 2 år 2018 till bl a kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 136.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 173
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar
Dnr 119/16
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun skall ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019 samt att godkänna förslag till budget
och reglemente för Västra Mäldalens överförmyndarnämnd.
Ett förslag till avtal om samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden
har utarbetats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 137.
Överförmyndarnämnden har den 11 oktober 2018 § 71beslutat föreslå fullmäktige att godkänna avtalet om samverkan om gemensam överförmyndarnämnd.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner,
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att avtalet gäller under förutsättning av att övriga kommuner som ingår i nämnden beslutar om gokännande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 174
Delårsrapport per augusti 2018 för kommunstyrelsen Dnr 155/18
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 bland annat att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april
och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Delårsrapport per augusti 2018 har tagits fram. Av rapporten framgår att kommunstyrelsen har en delårsavvikelse på totalt -2 693 tkr. Framförallt är det ITdriften. Det finns inte täckning för den driftkostnad som IT-verksamheten i hela
kommunen kräver. Kommunens verksamheter använder mer och mer IT-stöd i
sina verksamheter, det är allt ifrån fler surfplattor i förskolorna till trådlöst nätverk på äldreboendena. Det andra området som går sämre än budget är kollektivtrafiken. Denna prognos är dock lite osäker då vi just nu bygger upp en fordran på Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) för färdtjänsten. Färdtjänsten har
haft problem med att hålla budgeten. Flera insatser har genomförts vilket har
gett avsett resultat d v s kostnaderna sjunker med cirka 1 mkr. Kommunstyrelsen betalar dock samma summa till KTM. Där beräknas det att på helåret 2018
kommer kommunstyrelsen att ha betalat nästan en miljon kronor för mycket till
KTM. Det finns dock en osäkerhet när detta kommer betalas tillbaka. Den
tredje avvikelsen för helåret består i kommunens övergripande system, lönesystemet, ekonomisystemet och upphandlingssystemet. Där vi inte har täckning
för indexuppräkningen som sker varje år. För att möta dessa kostnader har
kommunstyrelsen ett antal områden som inte förbrukar hela budgeten eller där
det är högre intäkter än beräknat. Största området här är personal där kommunstyrelsen har en vakant tjänst som inte är tillsatt och sen får kommunstyrelsen
lägre personalkostnad i år för att det blir ett glapp mellan att en anställd slutar
och den nyanställde börjar och likt delårsavvikelsen så är det en del frånvaro
som gör att personalkostnaderna beräknas bli 1 110 tkr lägre än budgeterat. Sen
har kommunstyrelsen ett par poster, kallat årsvisaintäkter. Den består av en del
medel som är till för att kunna täcka vid speciella händelser eller intäkter för
kostnader som varit tidigare år. Sammantaget de positiva och de negativa avvikelserna så visar helåret på att budgeten kommer att hållas.
I delårsapporten har vissa kommunövergripand målområden lyfts fram och
kommenterats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 138.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport per augusti 2018.
________
Exp till: Kommunchefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

10 ()

KS § 175
Förutsättningar för kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021
Dnr 249/18
Planeringsramarna för kommunstyrelsens budget för perioden 2018-2020 fastställdes av kommunstyrelsen den 4 december 2017. Kommunstyrelsen har inför
2019 års budget erhållit medel endast för lönekompensation och ett effektiviseringskrav på 376 tkr.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till prioritering av behov i mål och budget för perioden 2019-2021 för kommunstyrelsen. Totalt begärs ramutökningar
på 8 365 tkr för 2019, 2 695 tkr för 2020 och 1 535 tkr för 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 139.
Kommunstyrelsen beslutar
att inför mål och budget 2019-2012 prioritera i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.

________
Exp till: Kommunchefen
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KS § 176
Anmälan av delårsrapporter - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Kolbäcksådalens pensionsförbund och AB Hallstahem Dnr 176/18,
238/18, 247/18
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.
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund och Mälardalens Brand- och
räddningsförbund har kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2018.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera delårsrapporterna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 177
Delårsrapport per augusti 2018 inklusive nämndernas redogörelse över
verksamheterna per augusti 2018 Dnr 252/18
Hallstahammars kommun redovisar ett resultat för perioden på 36 371 tkr vilket
är 33 026 tkr högre än budget för perioden. Det är framför allt verksamhetens
nettokostnader som avviker med 2 169 tkr samt skatter och statsbidrag med
5 159 tkr och ett finansnetto som uppgår till 25 698 tkr. Budgeterat resultat är
5 017 tkr och årsprognosen är 17 615 tkr vilket är en positiv avvikelse med
12 598 tkr i förhållande till årsbudget. Prognosen för verksamhetens nettokostnader är en negativ avvikelse med -21 383 tkr som vägs upp av ett överskott i
skatter och statsbidrag med 2 615 tkr netto samt ett finansnetto som prognostiserar ett överskott med 31 366 tkr.
Hallstahammars kommunala verksamhet finansieras av taxor och avgifter samt
skatter och statsbidrag. Intäkterna uppgår till 808 911 tkr vid tidpunkten för
delårsrapporten. Skatteintäkterna uppgår till 465 707 tkr vilket motsvarar 58%
av de totala intäkterna. Statsbidragen uppgår till 175 297 tkr vilket motsvarar
22% och resterande del är verksamhetsegna taxor och avgifter som uppgår till
167 907 tkr och utgör 21% av den kommunala finansieringen. I jämförelse med
föregående år så är det mindre förändringar i förhållandet mellan de olika
intäktsgrupperna. Soliditeten uppgår till 55.2% (mål: 60%) och inkluderas hela
pensionsåtagandet är soliditeten 31.2% (mål:18%) så målet är delvis uppfyllt
och i jämförelse med föregående års delårsrapport har soliditeten inklusive hela
pensionsåtagandet förbättrats med 3%. Värdepappersportföljen ska gynna ekologisk och social hållbarhet och placeringarna har till viss del indirekt koppling
till bolag med fossilenergi så målet är i dagsläget svårt att uppnå. Årets resultat
ska överstiga 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag samt bidra med ett positivt
finansnetto. Både periodens resultat 5.7% och årsprognosen 1.8% uppfyller det
målet. Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 99.5% av skatter och
stadsbidrag och för delårsrapporten är nivån 99.3% men sett till årsprognosen
så uppfylls inte målet med ett prognostiserat utfall på 102.4%. Högst 40% av
skattekollektivets investeringar ska vara lånefinansierade och övriga delar får
fullt ut lånefinansieras. Det målet blir svårt att uppnå då investeringstakten är
fortsatt hög. Hela investeringsbudgeten uppgår till 174 174 tkr och utfallet för
perioden är 44 404 och årsprognosen är 110 501 tkr. Det här ger en avvikelse
på 63 673 tkr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 141.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen för år 2018,
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Forts KS § 177
att styrelsen och nämnderna anmodas att följa upp och uppdatera sina handlingsplaner för att nå ännu bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel
och verksamhetens behov, samt
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i delårsrapporterna och skall
även framöver följas upp i bokslut för 2018 (för även om resultatnivån för 2018
ser helt bra ut behöver kommunen långsiktlig få upp resultatnivån för att hålla
nere nyupplåningsbehovet samt skapa goda betingelser för verksamheten
kommande år).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 178
Skattesats för 2019

Dnr 250/18

Budgetprocessen i Hallstahammars kommun är senarelagd. Kommunfullmäktige kommer först vid sitt decembermöte att fastställa mål och budget för åren
2019-2021. Ytterligare tid behövs för att få fram ett genomarbetat förslag.
Kommunallagen ställer dock krav på hur budgetprocessen skall genomföras. I
ekonomikapitlet framgår att förslag till budget skall upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns synnerliga skäl till det, får budgeten upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Vidare framgår att om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan
skattesats än den som bestämts tidigare, om det finns skäl till det.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 142.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2019 till 21:81 kronor per
skattekrona.

Justerandes signatur
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KS § 179
Driftbidrag för Strömsholms Kanal AB 2019

Dnr 207/18

Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe
inträder Lennart Ahlström (S). Reijo Tarkka (V) övertar ordförandeskapet.
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse den 14 augusti 2018 om driftbidrag
för 2019 med 650 000 kronor. Fr o m 2016 har kommunerna lämnat driftbidrag
årligen med 650 00 kronor, Region Västmanland med 275 000 kronor och
landstinget Dalarna med 75 000 kronor. Av skrivelsen framgår att Strömsholms
Kanal är helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara den löpande
verksamheten.
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 då bolaget anställde egen
VD på heltid. För 2018 erhöll bolaget driftbidrag om 650 000 kronor.
Under 2019 planeras bland annat en fortsättning av samarbetet mellan Strömsholms Kanal AB, Region Västmanland och Region Dalarna där det pågår en
översyn med att uppgradera cykelleden längs Strömsholms kanal till en
regional cykelled enligt Trafikverkets kriterier.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 143.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB
driftbidrag för 2019 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras
inom kommunstyrelsens budgetram, samt
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2018 innan
bidraget för 2019 betalas ut.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och återtar ledningen av sammanträdet.
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KS § 180
Förslag till nettoramar inför mål och budget 2019 - 2021

Dnr 245/18

Budgeten för planperioden är beräknad på utdebitering 21,81 kronor. Skatter
och statsbidrag är beräknade enligt april månads prognos och på följande befolkningsnivå vilket innebär en nettoökning med 150 invånare per år: 2019: 16
156 invånare, 2020: 16 306 invånare och 2021: 16 456 invånare. Internräntan
ska vara 1,70 procent. PO-pålägg (ej differentierat) 39,88 procent (SKL 39,17).
Pensionskostnadsutvecklingen enligt prognos från KPA. I driftsunderlaget
ligger för nuvarande 22 000 tkr i både budget och planåren som en del av finansieringen av en ännu ej beslutad fullfondering. Driften tar i princip allt utrymme
som skatter och statsbidrag ger och i kombination med mycket höga investeringsvolymer kommer det att urholka driften ytterligare. Kapitalkostnadstäckning saknas till viss del för de nämnder som tidigare haft större investeringar
och det kan spädas på genom kommande investeringsbehov. Generellt ligger
kostnadsökningarna på en hög nivå som en effekt av bland annat ökade volymer. Effektiviseringar i verksamheterna kommer att krävas och vi behöver även
arbeta med årliga taknivåer för investeringar.
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 § 144 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Alliansen meddelar att det har för avsikt att lämna sitt förslag till mål- och
budget 2019-2021 inför fullmäktigs beslut i december.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslagtill nettoramar ska
ligga som underlag inför fullmäktiges beslut i december och att styrelsen och
nämnderna utifrån förslaget senast den 22 november 2018 ska komma in med
nämndens förslag till mål och budget för perioden.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att kommunstyrelsens förslag till nettoramar inför mål och budget 2019-2021
ska ligga som underlag inför fullmäktiges beslut i december, samt
att styrelsen och nämnderna för sin del utifrån nettoramarna ska inkomma till
kommunstyrelsen senast den 22 november 2018 med förslag till mål och budget
2019-2021.
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (S), Tommy Emterby
(KD), David Lindberg (L) och Sigge Synnergård (L).
__________
Exp till: Samtliga nämnden
Kommunchefen
Finans- och ekonomichefen
Justerandes signatur
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KS § 181
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019
Dnr 251/18
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 148.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2019:
18/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 24/10, 25/11 och 16/12 varvid sammanträdet
den 25 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan
13.15 och sammanträdet den 26 november som bl a avser behandlingen av mål
och budget för 2020 skall börja klockan 13.15.
Sammanträdet börjar klockan 18.30.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2019:
14/1, 4/2, 11/3, 15/4, 13/5, 3/6, 26/8, 16/9, 14/10, 11/11 och 2/12.
Sammanträdet börjar klockan 8.30, om inte annat anges i kallelsen.
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KS § 182
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående insatser för en
narkotikafri kommun Dnr 24/18
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion inkommen den 25 januari 2018
”Centerpartiet och många andra partier med oss verkar för en restriktiv narkotikapolitik där allt bruk och Narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel utgör allvarliga hot mot samhället och ska med kraft bekämpas inom alla samhällsområden. Denna politik har varit framgångsrik, den har ett brett folkligt
och politiskt stöd och ska vara utgångspunkten även i fortsättningen. De senaste
åren har vi fått blandade signaler om hur förhållningssättet och acceptansen för
droger har utvecklats inte minst hos landets unga. Här måste Hallstahammars
kommun visa vägen. Vår utgångspunkt kan aldrig handla om att legalisera utan
snarare om att rycka undan mattan för de kriminella ligor och personer som
tjänar pengar på det mänskliga lidande som missbruket och droghandeln för
med sig. Vi har fått flera indikationer att det pågår droghandel i olika parker
och andra offentliga ytor i Kolbäck och Hallstahammar. Vi har fått flera brott
begångna av narkotikapåverkade personer som ex våldsbrott i nära relationer,
inbrott och personrån. Vi har fått indikationer att flera invånare i Hallstahammars kommun ingår i ett nätverk som sköter narkotikahandeln mellan olika
orter inom länet. Vi vet att det är flera barn och unga som använder narkotika
kontinuerligt i vår kommun.
Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från
polis och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat och stoppa den illegala narkotikahandeln. Dock ser vi att polismyndigheten har stora utmaningar och inte tillräckliga resurser för att arbeta
proaktivt mot narkotikamissbruk och droghandeln i Hallstahammars kommun.
Här ser vi att Hallstahammars kommun kan arbeta mer aktivt och få en narkotikafri kommun med en nolltolerans väl värd namnet. Det finns flera externa
aktörer som arbetar tillsammans med polis och andra myndigheter för att motverka narkotikamissbruket och droghandeln. Ett exempel är att anlita narkotikahundar/ekipage. Syftet med hundekipagen kan vara att främst visa upp att
kommunen arbetar aktivt med noll tolerans av droger och droghandel. Men det
finns även ett syfte att visa sig på kända narkotikahandelsplatser och offentliga
miljöer för att försvåra droghandeln. Dessutom om narkotikahunden påvisar ett
fynd kan detta fynd lämnas in till Polis och polisanmälan göras, alt göra orosanmälan om barn och unga är inblandade. Här ser vi att Hallstahammars kommun kan ta ett första steg med att aktivt få en narkotikafri kommun med en
nolltolerans väl värd namnet.
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige
besluta:
Att kommunen arbetar mer aktivt för en narkotikafri kommun som har nolltolerans för droghandel, innehav och missbruk samt genomför speciella informationsinsatser till barn och unga mot användande av narkotika.
Justerandes signatur
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Forts KS § 182
Att kommunen anlitar, under lämpliga perioder, utbildade narkotikahundar/
ekipage som samarbetar med ungdomscoacher, säkerhetsansvariga inom kommunen och polis. Ekipagen skall även föra dialog med barn och unga om insatsen.
Att ovanstående insatser sker under en begränsad tid samt en uppföljning ska
ske efter denna insats.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2018 att man i
sin bedömning främst utgått från Hallstahammars kommuns övergripande
brottsförebyggande arbete och samverkan med polisen. Det arbetet har över tid
kontinuerligt utvecklats och vi har idag ett systematiskt arbete i samverkan med
polisen med fokus på långsiktiga förebyggande åtgärder. De områden som prioriteras i vår samverkan med polisen anges i årliga medborgarlöften enligt en
metod som polisen har utarbetat. Områdena som prioriteras där bygger dels på
underlag från polisen och kommunens gemensamma problembild, dels på inhämtade synpunkter från allmänheten. I 2017 års medborgarlöfte var just ett av
fokusområdena att tidigt upptäcka missbruk hos ungdomar med aktiviteter som
fokuserar på uppsökande verksamhet mot barn och unga och att polisiära insatser leder till att utreda och lagföra de som misstänks för narkotikabrott. I medborgarlöftet för 2018 är det förebyggande arbete mot narkotika fortsatt ett prioriterat område där fokus bland annat handlar om att uppsöka och identifiera de
personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller andra
droger. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård.
En viktig del i det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka är att hålla så
kallade orosamtal. Lite kort är syftet med orosamtal att förmedla en reaktion på
brott från samhällets sida, upplysa om konsekvenser av brott, kartlägga den
unges situation och göra föräldrarna medvetna om den unges livssituation. I
medborgarlöftet för 2018 ingår att arbeta fram en gemensam mall för orossamtal och att polisen och socialtjänsten under hösten i samverkan ska hålla minst
fem orossamtal enligt den framtagna mallen. Polisens och kommunens löfte är
vidare att under hösten genomföra minst tre riktade insatser mot narkotika
kopplat till centrala Hallstahammar samt området Barnängen. Utöver de insatser som ligger inom ramen för framtagna medborgarlöften genomför även
kommunens barn- och ungdomscoacher informationsinsatser kring narkotika
riktat till målgruppen barn och unga och utbildningsinsatser kring hur man kan
upptäcka narkotikaanvändning och hur man kan agera har även gjorts till medarbetare som arbetar mycket mot den målgruppen, exempelvis inom fritidsgårdsverksamheten och Kulturhuset. I skolans uppdrag finns även reglerat i
läroplanen att undervisning om ämnesövergripande kunskapsområden såsom
exempelvis risker med alkohol, narkotika och andra droger integreras i olika
ämnen. Det pågår därmed ett aktivt arbete som berör flera delar av förslagen i
motionen. När det gäller delen om att anlita narkotikahundar är det främst ett
polisiärt verktyg.
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Det finns ett fåtal exempel på när det gjorts exempelvis på behandlingshem
eller enstaka skolor men det är i en juridisk gränszon och det finns en hel del
aspekter att utreda för att det ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
Senare under hösten ska ett arbete påbörjas med framtagande av nya medborgarlöften för 2019. Vi utvecklar ständigt vårat arbete mot bakgrund av de
problembilder som tas fram och den input vi får från allmänhet och samverkande aktörer.
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 § 149 att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Catarina Pettersson (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Anna Gunstad Bäckman (C)
yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
kommunstyrelseförvaltningen den 4 oktober 2018.
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C).
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KS § 183
Svar på motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli,
Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående
rutin kring betalningsansvar vid skadegörelse Dnr 139/17
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan
Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 ”De
senaste veckorna har inte varit roliga. Ungdomsbråk och stenkastning mot
polis, stenkastning mot bussar och bilar, glaskrossning för många hundratusentals kronor, skadegörelse av bilar, personrån, inbrott och stölder. Listan kan
göras hur lång som helst. Det räcker nu! Hallstahammar är en trygg plats att bo
och leva i och ska så förbli.
Vi upplever det som att det inte ageras tillräckligt mycket, varken från polisens
sida eller kommunens. Men till syvende och sist så är ansvaret inte samhällets,
utan de enskilda personerna som begår brott och gör Hallstahammar till en
otrygg plats. Det är polisens och rättsväsendets uppgift att utreda och lagföra
brottslingar. Men ansvaret för brottet vilar på den som faktiskt utför handlingen
och på föräldrarna. De allra flesta av den senaste tidens oroligheter har orsakats
av ungdomar och unga vuxna. Vi vill att det egna ansvaret synliggörs mer. Vi
vill att kommunen hittar rutiner för att öka det ekonomiska ansvaret för den
skadegörelse man orsakat. Är personen över 18 ska räkningen gå till personen
själv, i annat i annat fall ska räkningen gå till föräldrarna. Det ekonomiska ansvaret är en del i att komma tillrätta med stök och bråk. Att förstöra för andra
måste få större konsekvenser, även ekonomiska.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på
Att kommunen inför en rutin som bygger på att den som orsakar skadegörelse
också i största möjliga mån ska betala vad det kostar”.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2018 bland
annat att: Utgångspunkten är att om en elev vållar skador på skolans egendom
får eleven ta ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktigt eller av
oaktsamhet så ersätter eleven skadan helt eller till viss del. Dessa regler gäller
för elever som går i grundskolan och i grundsärskolan i Hallstahammars kommun och gäller vid skada som drabbar skolan ekonomiskt och uppkommer då
eleven uppsåtligt eller av vårdslöshet vållar en skada på skolans lösa eller fasta
egendom. Reglerna gäller inte skada som uppkommit genom en ren olyckshändelse eller vid skadegörelse av elevernas egendom. Barn- och utbildningsnämnden har den 24 april 2018 § 33 beslutat att motionen ska anses vara besvarad
med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 3 oktober 2018 att i Hallstahammars kommun har det brottsförebyggande arbetet över tid kontinuerligt
utvecklats och vi har idag ett systematiskt arbete i samverkan med polisen med
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fokus på långsiktiga förebyggande åtgärder. När det gäller det förebyggande
arbetet mot just skadegörelse är det fler åtgärder som har betydelse, då anledningen till att man utför ett sådant typ av brott kan vara symtom på flera olika
anledningar och där har alla i vårt samhälle ett ansvar att i ett tidigt skede fånga
upp sådana negativa beteenden. Den största vinsten gör vi när vi i tidigt skede
fångar upp dessa negativa beteenden, från framförallt skolan och socialtjänsten,
men att man också lokaliserar var skadegörelsen görs, varför och riktar insatser/
åtgärder kring problemet. Det kan vara att fler ”civila väktare” och poliser finns
i området eller att man rent fysiskt ändrar i miljön för att göra det svårare för
personen att begå brott.
Från kommunens sida har tekniska förvaltningen tagit fram en klotterpolicy där
det beskrivs vilka rutiner vi har för våra kommunala objekt, vilket är att ta bort
klottret, incidentrapportera klottret samt polisanmäla klottret.
Förvaltningens bedömning är att huvudregeln är att alla brott ska polisanmälas,
även skadegörelse. När kommunen anmäler skadegörelse ska vi bidra med det
vi vet om skadegörelsen. Sen är det upp till polisen att avgöra vilka brott som
ska utredas och inte. Polisen är enligt lag styrd i detta. m det finns tillräckliga
bevis för en misstänkt gärningsperson följer det enligt lagen också bestämmelser kring att yrka skadestånd för brotten. Om gärningspersonen är under 18 år
finns särskilda bestämmelser enligt lagen om unga lagöverträdare. Därav är förvaltningens bedömning att vi inte ska ha övergripande rutiner i syfte att öka det
ekonomiska ansvaret vid skadegörelse.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 150.
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Tommy Emterby (KD) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen angående rutin kring betalningsansvar vid skadegörelse med
hänvisning till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnden den 24 april
2018 § 33 och kommunstyrelseförvaltningen den 3 oktober 2018.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD).
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KS § 184
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående samarbete med
näringslivet för att höja kunskaperna ibland annat matematik
Dnr 323/17
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 18 december 2017 ”Matematikkunskaperna i Hallstahammar behöver höjas. Idag är det allt för många som inte
klarar målen för matematik. Det gäller också i allra högsta grad även ämnen
som kodning och programmering. Många elevers kunskaper kan utvecklas
väsentligt. I Hallstahammar finns också ett varierat och engagerat närings- och
föreningsliv. Möjligheten att rekrytera väl utbildade medarbetare anges ofta
vara en svårighet idag. Samtidigt finns många ideella initiativ inom matematik
och programmering. Runt om i landet finns räknestugor, läxhjälp och liknande.
I Arboga är Saab drivande i att erbjuda unga arbogabor bättre utbildning inom
teknik och matematik. Företag, föreningar och enskilda personer samverkar tillsammans med skolan för att hjälpa elever och höja kunskaperna inom matematik, teknik och programmering. Det är intressanta initiativ som idag inte finns
tillgängligt för barn och unga i Hallstahammar. Moderaterna vill möjliggöra
fler vägar till kunskap.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
Att Hallstahammars kommun tar initiativ till ett samarbete med näringslivet
och andra intressenter i enlighet med motionens intentioner
Att kommunen undersöker om det finns andra ämnesområden som kan vara
aktuella att hitta liknande upplägg kring”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 9 mars 2018 bland
annat att ”Mattecentrum kommer att ta fram material som barn- och utbildningsförvaltningen ska sprida i Hallstahammars kommun för att sondera tillgången på ideella krafter som vill bidra till att höja matematikkunskaperna i
enlighet med motionens syfte.” Barn- och utbildningsnämnden har den 24 april
2018 beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som
anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 151.
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
barn- och utbildningsnämnden den 24 april 2018.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD) och Anna Gunstad Bäckman (C).
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KS § 185
Godkännande av LONA-projekt – våtmark på rätt plats, samt medfinansiering härför Dnr 105/18
Hallstahammars kommun har hos Länsstyrelsen i Västmanlands län sökt statligt
LONA-stöd ur den så kallade våtmarkssatsningen, för att i en förstudie utreda
möjligheter till och utformning av våtmarker och/eller dagvattenanläggningar
på sex platser inom Hallstahammars kommun. Efter Naturvårdsverkets granskning av projektansökan har länsstyrelsen i Västmanlands län beslutat bevilja
LONA-bidrag enligt ansökan. Bidrag har beviljats med 90 %, dock maximalt 1
161 000 kronor. Totalkostnader i projektet är översiktligt beräknade till 1 290
000 kronor, där 90 000 kronor avser lönekostnader för personal inom Hallstahammars kommun, och 1 200 000 kronor avser konsultarvode för genomförande av önskade utredningar. Beroende av utfall efter genomförd offentlig
upphandling kan uppdragets omfattning komma att justeras neråt.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2018 bland annat
att de utredningar som ansökan om bidrag omfattar berör flera områden inom
kommunal verksamhet, bland annat vattenrening, utveckling av biologisk
mångfald och klimatanpassningsåtgärder. Genomförande av projektet förutsätter därför deltagande från respektive berörd förvaltning, dels i samband med
upprättande av förfrågningsunderlag inför kommande upphandling av utredningskonsult, samt dels som ett stöd för konsulten under pågående utredning.
Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har den 25 september 2018 §
101 respektive den 26 september 2018 § 74 beslutat att ställa sig bakom medfinansiering av LONA-projektet– våtmark på rätt plats.
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 § 152 att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Catarina Pettersson (S) yrkar att LONA-projektet ska genomföras och att
kommunstyrelsen för sin del ska ställa sig bakom medfinansiering av projektet.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att godkänna att LONA-projektet– våtmark på rätt plats genomförs och för sin
del ställa sig bakom medfinansiering av projektet.
__________
Exp till: Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Strategisk utveckling
Redovisningscontroller
Justerandes signatur
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KS § 186
Bidrag för arrangerande av Lions riksmöte 2019 - Lions Hallstahammar
Dnr 214/18
Tony Frunk (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Lennart Ahlström (S).
Lions Hallstahammar står som värd för Lions Sveriges årliga riksmöte som
kommer att äga rum i Västerås den 31 maj till den 2 juni 2019 i Västerås.
Antalet deltagare vid riksmötet beräknas till 700-900 personer från hela Sverige
samt ett 20 tal internationella gäster. Man söker om ett bidrag om 35 00 kronor
vilket baserar sig på 700 deltagare (50 kronor/besökare). Bidraget ska bland
annat delfinansiera lunch för utländska gäster och ledningsgruppen för Lions
Sverige. Lunchen vill man ska genomföras tillsammans med Hallstahammars
kommun, Västerås stad och Länsstyrelsen i Västmanland. Bidraget ska även
medfinansiera välkomstdrink vid Riksmötesmiddagen och PR för Hallstahammar i bland annat media.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2018 att kommunen inte har möjlighet att erbjuda bidrag då arrangemanget inte sker inom
kommungränsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 153.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Lions Hallstahammars ansökan då arrangemanget inte sker inom
kommungränsen.
Härefter återinträder Tony Frunk (S).

__________
Exp till: Lions Hallstahammar
Näringslivsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

26 ()

KS § 187
Kallelse till extra stämma med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund – instruktion till ombudet. Dnr 124/18
Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund har den 1 oktober 2018 inkommit
med kallelse till extra stämma med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund
måndagen den 22 oktober 2018 klockan 18.00 på Geddeholms Gård, Västerås.
Av kallelsen framgår bl a förslag om upplösning av förbundet.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma
2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019 utsett Rolf Korsbäck (S) med
Bengt Hultin (V) som ersättare (KF § 26/18).
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 att utan eget förslag överlämna
ärendet till kommunstyrelsen.
Tony Frunk (S) yrkar att ordföranden ska få i uppdrag att avge ombudsinstruktion vid extra stämma med Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yrkande
att uppdra till ordföranden att avge ombudsinstruktion vid extra stämma med
Västmanlands läns Fiskevattenägareförbund.

__________
Exp till: Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

27 ()

KS § 188
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande

Dnr 64/18

Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kommunstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 155.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 14 maj 2018 § 115 och med verkan
fr o m den 20 oktober 2018 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 kommunens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i
fattade beslut.

__________
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

28 ()

KS § 189
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 20 oktober 2018
Dnr 63/18
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2018 § 143 om ny delegationsordning
för kommunstyrelsen.
I nu föreliggande förslag föreslås att i delen 1 under punkten 2 Allmänt kompletteras vad gäller beslut om överlåtelse av konton, sidor och grupper i socialal
medier.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2018 § 156.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 4 juni 2018 § 143 och fr o m den 20
oktober 2018 fastställa delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen del 1
allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande bilaga,
samt
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation,
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

29 ()

KS § 190
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden

Dnr 98/18

Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de
motioner som inte är färdigberedda.
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2018 § 157 att utan eget förslag överlämna ärendet till kommunstyrelsen.
Catarina Pettersson (S) yrkar att redovisningens ska läggas till handlingarna.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-15

Sida

30 ()

KS § 191
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-10-15
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-10-15
- arbetsutskottets protokoll 2018-10-08

Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

