SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Plats och tid
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1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 17.00
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Rolf Hahre (S) § 151-186
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Sigge Synnergård (L)
Tony Frunk (S)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, VD
XX Mälarenergi Elnät § 148, övriga se § 149
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tommy Emterby (KD) och Tony Frunk (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 10 september 2020 klockan 12.45

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

148 - 186

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Tommy Emterby (KD)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 148 - 186

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Anslaget uppsättes

2020-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2020-10-02
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KS § 148
Information från Mälarenergi angående den nya regelringspåverkan på
Elnäts verksamhet Dnr 54/90
XX, Mälarenergi Elnät informerar om regeringens nya regleringen av
elnätsföretagens intäkter och vilken påverkan den får för Mälarenergi Elnät.
Det innebär bland annat att elnätsavgifterna begränsas av ett tak per fyrårsperiod – intäktsramen. Nuvarande intäktsram är för perioden 2020-2023 och är
betydligt lägre än tidigare på grund av skärpningarna. De nya förutsättningarna
från 2020 är att den tillåtna avkastningen minskar från 5,85 % till 2,35 %.
Åtgärder som Mälarenergi Elnät säger sig behöva göra för att möta detta är
bland annat att säkerställa riktig värdering av nätet, resurseffektivisering och
ökad leveranssäkerhet, kostnadsminskning och intäktsökning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 149
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer
§ 150 – Kommunchef Carin Becker-Åström, säkerhetssamordnare Lina
Marklund, näringslivschef Madeleine Ahlqvist, tf ekonomichef Nicklas
Erngren
§ 152-153 – Tf socialchef Anna Sundin
§ 154, 157-159, 164 – Senior adviser Kjell Jacobsson
§ 155 – Säkerhetssamordnare Lina Marklund
§ 160-161, 163, 165-166 – Teknisk chef Carina Elliot
§ 179 – XX och XX, Mälardalens Brand- och räddningsförbund, kommunjurist
Tanja Grundström
§ 183 – Näringslivschef Madeleine Ahlqvist

Sammanträdet ajourneras klockan 12.30 – 14.15.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 150
Information från kommunchefen/förvaltningen

Dnr 54/90

Kommunchefen och säkerhetssamordnaren redogör för hur förvaltningarna har
agerat under sommaren med anledning av coronaviruset och hur man kommer
att agera framöver. Vidare informerar de om den skadegörelse som kommunen
haft under sommaren.
Näringslivschefen informerar om att Frivilliga resursgruppen, FRG, insats med
mathjälp har funnits i 22 veckor och man ser att tjänsten behöver fasas ut och
göra en avslutning på denna tjänst. Tjänsten kommer därför att fasas ut till den
15 november 2020 för helt upphöra. I dagsläget erbjuder någon butik denna
tjänst och inom kort kommer även en annan butik erbjuda möjligheten att beställa över nätet och då med önskat innehåll och inte en fast matkasse. De som
inte har egen bil och har möjlighet att själva hämta matkassarna kommer att
kunna få hjälp via hemtjänsten.
Tf ekonomichefen informerar om det ekonomiska läget. Prognosen för 2020 ser
bra ut och pekar på ett plusresultat.
Kommunchefen informerar att man meddelat Söderberg och Partner att man för
tillfället inte går vidare med inlösen av pensionsskulden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Information från Region Västmanlands beredningar m m

Dnr 54/20

Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet med samverkansgruppen
för äldre.
Catarina Pettersson (S) informerar från senaste mötet med Strategiska
Regionala beredningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 152
Revisionsrapport ”Uppsökande och förebyggande arbete avseende barn
och ungdomar” Dnr 279/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC genomfört en granskning av socialnämndens förebyggande och uppsökande arbete för barn och ungdomar genom barn- och ungdomscoacher.
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: har
socialnämnden säkerställt att det förebyggande och uppsökande arbetet för barn
och ungdomar genom barn- och ungdomscoacher sker på ett ändamålsenligt
sätt och med tillräcklig intern kontroll?
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att socialnämnden delvis säkerställt att det förebyggande och uppsökande arbetet för
barn och ungdomar, genom barn- och ungdomscoacher, sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Riktlinjer och mål för verksamheten har upprättats. Målstyrningen har dock varierat från år till år, vilket är en
brist som noterats av kommunens samverkansgrupp för barn och unga (SBU).
En samlad modell för målstyrning saknas som kan tydliggöra en långsiktig
styrning och planering för coachernas verksamhet. Det finns en dokumenterad
ansvars- och rollfördelning mellan SBU och barn- och ungdomscoacherna samt
en uppdragsbeskrivning. Då roller och ansvar i samverkan inte är tydligt för
samtliga berörda verksamheter finns behov av strategiska informationsinsatser.
Det finns även behov av rutiner för samverkan mellan coacher och berörda
verksamheter.
I skrivelse från revisorerna daterad den 21 augusti 2019 lämnas följande
rekommendationer:
•
•
•
•
•

En samlad modell för verksamhetens målstyrning upprättas i syfte att
tydliggöra struktur, styrning och planering för coachernas verksamhet
Strategiska informationsinsatser genomförs i syfte att öka kunskapen
om barn och ungdomscoachernas roll, ansvar och organisation
Rutiner för samverkan mellan barn- och ungdomscoacherna och berörda
verksamheter upprättas
Socialnämnden säkerställer att nämnden erhåller en uppföljning av
verksamheten utifrån nämndens ansvarsområden enligt reglemente
Revisorerna vill även framhäva att coachernas verksamhet upprättar
mätbara mål som följs upp regelbundet och att deras verksamhet återrapporteras till fullmäktige en gång om året.

Socialnämnden har den 12 december 2019 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till revisorerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 152
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 24 februari 2020 § 25.
Jenny Landernäs (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för inhämta yttrande
från ytterligare berörda instanser inom kommunen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Jenny Landernäs (M) återremissyrkande och avslag på arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Justerandes signatur
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KS § 153
Revisionsrapport ”Granskning av samverkan kring barn som riskerar att
fara illa” Dnr 288/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC genomfört en granskning av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens arbete med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Syftet
med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: Är samverkan
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ändamålsenlig när
det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa?
Utifrån genomförd granskning är PWCs sammanfattande bedömning att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig samverkan när det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
• Det finns rutiner för att hantera individärenden för båda nämnderna,
men det saknas övergripande riktlinjer för samverkan.
• På individnivå finns strukturer och organisation för samverkan för barn
som far illa eller riskerar att fara illa. På övergripande nivå saknas en
styrning och organisering avseende barn som riskerar att fara illa.
• Det förebyggande arbetet kan utvecklas avseende metoder och arbetssätt både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå. Exempelvis
genom att utveckla och upprätta rutiner för förebyggande insatser.
• Det sker ingen uppföljning av utvärdering av de samverkansformer som
finns upprättade.
I skrivelse från revisorerna daterad den 26 september 2019 rekommenderar
revisorerna följande:
• Riktlinjer och rutiner upprättas för samverkan.
• Nämnderna säkerställer en ändamålsenlig struktur för samverkan på
övergripande nivå.
• Nämnderna säkerställer att mål för samverkan upprättas och att samverkan följs upp och utvärderas.
• Nämnderna utvecklar det förebyggande arbetet och upprättar rutiner för
det.
• Nämnderna utvecklar och kompletterar befintliga rutiner.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över revisionsrapporten. Socialnämnden beslutade den 12 december 2019 § 130 att överlämna ”Rutin kring samverkan kring barn som riskerar att fara illa” som sitt
yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019 § 89
att som sitt yttrande över revisionsrapporten överlämna förvaltningens skrivelse
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 153
daterad den 22 november 2019 där man bland annat anför att barn- och utbildningsförvaltningens områdeschefer för grundskolan i samarbete med socialförvaltningens områdeschef för individ och familj har arbetat fram en rutin för
samverkan för barn som far illa. I rutinen har revisionsrapportens rekommendationer följts om samverkan, struktur för samverkan på övergripande nivå,
rutin för förebyggande arbete och uppföljning och utvärdering av samverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 april 2020 § 77.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

__________
Exp till: Revisionen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
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KS § 154
Projektering av Hallstahammars centrum samt byggnation av etapp 1,
starttillstånd härför, samt tillsättande av styrgrupp Dnr 262/20
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 27 augusti 2020 bland annat
att arbetet med ett nytt planprogram för Hallstahammars centrum inleddes
under senvintern 2015. Planprogrammet anger riktningen för att skapa levande
och attraktiva centrummiljöer för såväl möten, boende som handel. Efter antaget planprogram arbetade kommunen vidare med ett gestaltningsprogram som
antogs i kommunfullmäktige 2019. I arbetet med mål och budget inför år 2020
har 5 miljoner årligen avsatts i investeringsbudgeten mellan år 2020 och 2030.
Syftet med projektet är att möjliggöra för ett förverkligande av intentionerna i
planprogrammet och gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum.
Utvecklingen av Hallstahammars centrum indelas i etapper. Varje etapp inkluderar framtagande av bygghandlingar som gör det möjligt att genomföra åtgärder för att verkställa den önskvärda utvecklingen. När färdiga bygghandlingar
finns på plats överlämnas dessa till tekniska nämnden för upphandling och
byggnation. Starttillståndet avser endast genomförande av etapp1, de efterföljande etapperna kräver separata starttillstånd. Etapp 1 omfattar Thore
Skogmans plats, parken väster om Vegagatan, Centrumstråket framför ICAs
kommande byggnation samt passagerna över Vegagatan.
I investeringsbudgeten har 5 miljoner budgeterats årligen från och med år 2020
tom år 2030.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 135.
Jenny Landernäs (M) yrkar att starttillstånd beviljas om 3 miljoner kronor för
att inleda arbetet med projektering av samtliga etapper av Hallstahammars centrum i enlighet med sitt yrkande kring planprogrammet för Hallstahammars
centrum antaget 20170926, d vs utan parkeringshus och bostäder på stora parkeringen bakom Ica. I övrigt yrkar hon bifall till de tre övriga att-satserna.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja startstillstånd om 3 miljoner kronor för att inleda arbetet med projektering av samtliga etapper av Hallstahammars centrum,
att överskjutande medel i investeringsbudgeten överlämnas till budgetberedningen att hantera,
att starttillstånd ska sökas för genomförande av etapperna, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KSD § 154
att som styrgrupp för projektet utse kommunstyrelsens arbetsutskott samt
tekniska nämndens arbetsutskott.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M).
Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).

__________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomi- och finansenheten
Budgetberedningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott
Nämndkansliet
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KS § 155
Medverkan i forskningsprojektet ”Trygga platser” – finansiering härför
Dnr 264/20
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 27 augusti 2020 bland
annat att kommunen bereds tillfälle att ingå i ett forskningsprojekt med syfte att
genom platssamverkan skapa tryggare, säkrare och mer attraktiva platser. Länsstyrelsen i Dalarna har redan sedan tidigare arbetat med platssamverkan och var
på väg att söka nya medel från Vinnova varpå Länsstyrelsen i Västmanland
anslöt sig till projektansökan.
Vinnova har beviljat ansökan till långsiktigt hållbara lösningar inom programmet Social innovation. Projektmedel beviljades för att utveckla en ny platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. I
ansökan lyfts sociala områden med en tydlig koppling till jämställdhet, ett område som bedöms fortsätta vara aktuellt runtom i landet. I ansökan finns en bred
samverkan mellan offentligt, privat och civilsamhälle. Vinnova står för den
största ekonomiska satsningen. Tryggare Sverige, Sveriges stadskärnor, länsstyrelsen i Dalarna och Västmanland samt fyra kommuner är medfinansiärer.
Avesta, Falun och Sala har redan beslutat att ingå i projektet. Förvaltningen ser
tydliga synergieffekter av att delta i detta forskningsprojekt samtidigt som projekteringen av Hallstahammars centrum inleds. Då det bidrar till att skapa en
trygg och attraktiv plats för kommuninvånarna, våra besökare, näringsidkare,
föreningar och kommunala verksamheter som finns och verkar i centrum. Vi
ser även att medverkan skulle bidra till att höja kunskapsnivån inom detta område och ge oss en möjlig arbetsmodell för att även i framtiden jobba för att
skapa trygga platser.
Beviljade medel från Vinnova är 1 884 000 kronor som är avsedda för kostnader för insatserna från de externa aktörerna så som Tryggare Sverige och
Svenska stadskärnor samt länsstyrelserna. Kostnaden för Hallstahammars
kommun deltagande i projektet Trygga platser ligger på 180 000 kronor fördelat på två år. Projektperiod för Trygga platser är godkänd och beviljad från
Vinnova och genomförs under perioden april 2020 t o m mars 2022.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 136.
Jenny Landernäs (M) yrkar som, ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
projektet ska återrapporteras kvartalvis till kommunstyrelsens.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall
till dels arbetsutskottets förslag, dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur
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Forts KS § 155
Kommunstyrelsen beslutar
att Hallstahammars kommun som en av fyra kommuner ska ingå i forskningsprojektet ”Trygga platser”, samt att kostnaden härför om 180 000 kronor ryms
inom kommunstyrelsens budget över 2 år, samt
att projektet återrapporteras kvartalsvis till kommunstyrelsen.

__________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 156
Planprogram för Kyrkbyn – tillsättande av styrgrupp Dnr 29/20
Kommunen har i sin översiktsplan från 2011 pekat ut en mindre del av Kyrkbyn för bostadsbebyggelse. En vision har även funnits om att göra området, och
i synnerhet strandområdena, mer tillgängliga genom en sammankoppling av
Kyrkbyn och centrala Kolbäck i form av en gång- och cykelbro över Kolbäcksån.
Innan årsskiftet 2019/2020 förvärvade kommunen mark i norra delen av Kyrkbyn vilket öppnar upp för ytterligare utveckling av Kyrkbyn och uppförande av
förskola i området. Idag är det området delvis förfallet och kommunen planerar
att riva den gamla sanatoriebyggnaden för att skapa möjlighet för ny förskola
och bostadsbebyggelse. Den 16 mars 2020 § 28 beslutade kommunstyrelsen att
planprogram för del av Kyrkbyn i Kolbäck ska tas fram.
Syftet med planprogrammet är att ta fram ett underlag för kommande
detaljplaner. I kommunens översiktsplan saknas stöd för förskola i Kyrkbyn
samt bostadsutveckling i norra delen av Kyrkbyn.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 augusti 2020 bland
annat att för att kunna genomföra aktiviteter som kräver politisk förankring och
deltagande önskar samhällsbyggnadsenheten att en politisk styrgrupp för
projektet utses.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 137.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott, tekniska nämndens arbetsutskott och
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som styrgrupp för planprogrammet för Kyrkbyn.

__________
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten
Nämndkansliet
Kommunstyrelsens arbetsutskott,
Tekniska nämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott s
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KS § 157
Markanvisningsavtal för bostäder i kvarteret Vattentornet – för godkännande Dnr 25/20
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 att tilldela markanvisning avseende bostadsbebyggelse på fastigheten Vattentornet 21 till Mälardalens Fastigheter AB. Förvaltningen har upprättat ett förslag till markanvisningsavtal
mellan kommunen och den tilldelade byggaktören.
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 24 augusti 2020 bland annat att
fastigheten som är avsett för flerbostadshus kommer enligt planen bebyggas
med 16 lägenheter fördelat på 2 byggnader. Lägenheterna ska upplåtas som
hyresrätter. Förvaltningen har upprättat förslag till markanvisningsavtal som
reglerar ansvarsfördelningen mellan parterna, köpeskilling, tidssättning och
andra frågor avseende en framtida överlåtelse av fastigheten. Markanvisningsavtalet har en giltighetstid om 1 år. Innan utgången av markanvisningsavtalets
giltighetstid ska parterna ha upprättat ett marköverlåtelseavtal.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 138.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna markanvisningsavtal avseende Vattentornet 21 med Mälardalens
Fastigheter AB, enligt en till ärendet hörande bilaga.

_________
Exp till:

Justerandes signatur
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KS § 158
Godkännande av tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal gällande fastigheten Fasanen 15 Dnr 29/19
Hösten 2018 anordnades en markanvisningstävling av Hallstahammars kommun för byggnation av flerbostadshus på fastigheten Fasanen 15 i Hallstahammars kommun. Titan Bygg AB vann tävlingen varpå ett markanvisningsavtal
tecknades. I samband med tecknandet av avtalet togs en karta med höjder på
fastigheten fram och överlämnades till Titan Bygg AB i januari 2019. Ett
markbolag, Gigi Mark AB bildades sedan för att genomföra byggnationen
varpå ett marköverlåtelseavtal tecknades med kommunen.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2020 bland annat att
Titan Bygg AB via deras bolag Gigi Mark AB under våren 2020 avsåg att påbörja byggnationen av bostadshusen så snart som bygglovet var klart. Inför
bygglovet så beställde bolaget en nybyggnadskarta för att lämnas in tillsammans med bygglovet. På nybyggnadskartan kan man se att markhöjderna på
tomten ändrats i förhållande till den karta som företaget beställt när markanvisningsavtalet skrevs. Gigi Mark AB har bedömt att de massor som tippats på
fastigheten uppgår till cirka 2 500 ton och att kostnaden för att bli av med
massorna kostar 211 kronor/ton och ger en total kostnad om 527 500 kronor.
Förvaltningen har vidare gjort bedömningen de tippade massorna uppgår till
cirka 2 100 ton. Utöver detta så finns det rester från de hus som tidigare stått på
platsen i betydligt större omfattning än vad den rivningsplan som upprättades i
samband med rivningen anger. De extra kostnader som uppkommit på grund av
detta uppskattas av Gigi Mark AB till cirka 100 000 kronor.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2020 att fastighetens
skick har ändrats efter att markanvisningsavtalet skrevs genom att det har
tippats schaktmassor på tomten. Det finns även brister i uppföljningen när de
byggnader som tidigare fanns på platsen revs vilket innebär att marken innehåller mer rivningsrester än vad som anges i den rivningsplan som togs fram i
samband med rivningen. Detta sammantaget har inneburit avsevärda merkostnader i projektet för exploatören samtidigt som förutsättningarna från det att
markanvisningsavtalet skrevs under till att marköverlåtelseavtalet tecknades
väsentligt förändrats. Försäljningen av lägenheterna har skett från det att
exploatören blev anvisad marken tills det att byggnationen påbörjades.
Exploatören har svårt att i efterhand höja priset för bostadsrätterna och på så
sätt få täckning för sina kostnader. Att rivningen av tidigare bebyggelse inte
gjorts på rätt sätt uppdagades först när schaktning för nya ledningar inom området påbörjades. Det är kommunen som ansvarat för rivningen och brustit i
kontrollerna när tidigare bebyggelse rivits.
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Forts KS § 158
Tekniska förvaltningen har upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal
gällande fastigheten Fasanen 15. Av tilläggsavtalet framgår att en överenskommelse om återbetalning av del av köpeskillingen har träffats med exploatören. En summa av 375 000 kronor inklusive moms återbetalas för de merkostnader som exploatören åsamkats. Tilläggsavtalet är bindande under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 80 att hemställa hos kommunstyrelsen att godkänna tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal avseende
fastigheten Fasanen 15, samt att priset på fastigheten reduceras med 375 000
kronor inklusive moms där medel för återbetalningen tas från tidigare inbetald
köpeskilling för fastigheten.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 139.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten
Fasanen 15, enligt en till ärendet tillhörande bilaga, samt
att priset på fastigheten reduceras med 375 000 kronor inklusive moms där
medel för återbetalningen tas från tidigare inbetald köpeskilling för fastigheten.
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KS § 159
Detaljplan för Sörkvarns- Norra Västeråsvägen II, Dp 224 – för antagande
Dnr 315/18
Planförslaget omfattar fastigheterna Västtuna 1:198, och 1:382, Tuna 2:132 och
2:133 samt delar av Västtuna 1:377. Idag är marken i huvudsak planlagd för
väg, bensinmack, garage och park. Fram till samråd handlades detaljplanen
med standardförfarande men efter samrådet har kommunen, efter synpunkter,
valt att ändra förfarandet och planen handläggs nu med utökat planförfarande.
Syftet med detaljplanen är att upprätta bostadsbebyggelse i ett centralt läge, att
fastställa nu gällande infrastruktur med gator, gång- och cykelvägar, cirkulationsplats samt att reservera mark för dagvattenhantering. Syftet är också att
möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats.
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har
sammanställts i en samrådsredogörelse samt ett granskningsutlåtande.
Samhällsbyggnadsenheten bedömer i skrivelse den 13 maj 2020 att den föreslagna markanvändningen är lämplig och att planen är redo att antas.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 140.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II, Dp 224, samt
att detaljplanen för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II, Dp. 224, bedöms vara
förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt
3 kapitlet i Miljöbalken.
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KS § 160
Omfördelning av investeringsbudget för utrustning till kameraövervakning på kommunens skolbyggnader samt starttillstånd härför Dnr 272/20
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2020 § 91 beslutat att hemställa hos
kommunstyrelsen om omfördelning av 1 380 000 kronor i investeringsbudgeten
för utrustning till kameraövervakning på kommunens skolbyggnader.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 25 augusti 2020 att skadegörelsen
på kommunens fastigheter har ökat över tid. Särskilt skadeutsatta är Lindbo-,
Nibble-, Park-, Vallby- och Tunboskolan som tillsammans står för 76 % av hittills nedlagda kostnader på yttre skadegörelse. Om man även lägger till kostnaderna på Nibblehallen kan 83 % av skadegörelsen kopplas till dessa fem objekt. Då kostnaderna för skadegörelse har ökat bedömer förvaltningen att åtgärder behöver vidtas för att komma till bukt med problemet. Förvaltningen har
haft utökad rondering med väktare, men ser ingen effekt av detta och har därför
utrett en åtgärd med kamerabevakning på de fem värst drabbade skolorna. Förvaltningen anför vidare att man i samband med att man påbörjar kameraövervakning på Nibbleskolan även bör ta med Nibblehallen, vilket innebär att det
tillkommer ytterligare ett objekt. Syftet med kamerorna är att bevaka fasader
och dess närområde för att kunna identifiera skadeverkare. Tillståndsansökan
startas omgående för dessa sex objekt och innan ansökan kan skickas in till
Datainspektionen ska MBL-förhandling ha genomförts på respektive skola.
Investeringen beräknas uppgå till i genomsnitt 200 000 kronor per objekt. Utöver detta tillkommer även kostnader som exempelvis skyltning. Den sammanlagda kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 1 380 000 kronor.
Tillkommande årliga driftskostnader för service och underhåll beräknas till 10
000 kronor per objekt. Utöver denna kostnad bedöms kapitalkostnaden för åtgärden att uppgå till cirka 220 600 kronor år 1. Den genomsnittliga kapitalkostnaden beräknas vidare till i genomsnitt cirka 210 500 kronor per år. Förvaltningen beräknar att investeringen genererar en besparing om 200 000 kronor på
grund av minskad skadegörelse.
Investeringsanslag för denna typ av åtgärd saknas i nuläget och förvaltningen
anför att det finns behov att omprioritera inom årets investeringsbudget. Förvaltningens förslag är att man från investeringsbudgeten ianspråktar 1 380 000
kronor från projektet ”Ny EU förordning köldmedier”. Investeringen genererar
en nettokostnadsökning på cirka 80 600 kronor år 1 vilket ger en genomsnittlig
nettokostnadsökning om 70 500 kronor/år förutsatt att skadegörelsen minskar i
enlighet med förvaltningens beräkningar. Förvaltningen föreslår vidare att
kapitalkostnader och drift finansieras via kommunens säkerhetsfond samt att
föreslå budgetberedningen att återföra medel avseende projekt ”Ny EU förordning köldmedier” i samband med antagande av investeringsbudget
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Forts KS § 160
kommande år. Vidare begär förvaltningen starttillstånd för utrustning till
kameraövervakning på kommunens skolbyggnader.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 141.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att ansökningar om kameraövervakning beviljas av
Datainspektionen under 2020, omfördela 1 380 000 kronor från projektet ”Ny
EU förordning köldmedier”, i investeringsbudgeten 2020 till utrustning för
kameraövervakning på kommunens skolbyggnader,
att nettokostnadsökningen om cirka 70 500 kronor/år framöver finansieras via
kommunens säkerhetsfond,
att, under förutsättning av att ansökningar beviljas av Datainspektionen under
2020, bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 1 380 000 kronor från investeringsbudgeten för utrustning till kameraövervakning på kommunens skolbyggnader, enligt en till ärendet hörande bilaga,
att föreslå budgetberedningen att antigen återföra medel om 1 380 000 kronor
avseende projekt ”Ny EU förordning köldmedier” eller hantera frågan om investeringsmedel för kamerövervakning i samband med antagande av investeringsbudget kommande år, samt
att tekniska nämnden dels i november 2020 redovisar Datainspektionens beslut,
dels att en ekonomisk redovisning av projektet ska redovisas för kommunstyrelsen efter genomgörande.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
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KS § 161
Omfördelning av investeringsbudget för att åtgärda OVK-besiktningsanmärkningar samt starttillstånd härför Dnr 275/20
Tekniska nämnden har den 26 augusti 2020 § 84 beslutat att hemställa om omfördelning av investeringsmedel för att åtgärda OVK-besiktningar och starttillstånd för detsamma.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 juli 2020 att man med anledning
av ökade kostnader i samband OVK-besiktningar vill omfördela pengar i budgeten. Fastighetsavdelningen vill komma ikapp med obesiktade fastigheter i
beståndet. OVK-besiktningar är ett lagkrav enligt plan- och bygglagen som
måste uppfyllas för att fastigheterna ska vara ändamålsenliga.
Fastighetsavdelningen har genomfört OVK-besiktningar under ett års tid. Att
genomföra OVK-besiktningar sker med vissa intervaller och är ett lagkrav på
fastighetsägaren. Våren 2019 låg förvaltningen efter med samtliga OVK-besiktningar i kommunens fastighetsbestånd. I nuläget har man kommit ikapp
med cirka 60 % av totala fastighetsbeståndet.
Anmärkningar efter OVK-besiktningar måste åtgärdas för att få godkända
protokoll. Då kostnaden för åtgärderna överstiger ett prisbasbelopp samt att de
installerade komponenter överstiger en nyttjandeperiod på 3 år är sådana åtgärder att betrakta som investeringar. Om inte besiktningsanmärkningarna åtgärdas
har kommunen byggnader inom fastighetsbeståndet som inte klarar dagens lagkrav och därmed inte kan betraktas som ändamålsenliga.
Kostnaden för att åtgärda dessa kommande besiktningar bedöms i nuläget till
1 000 000 kronor. Investeringsanslag för denna typ av åtgärd saknas i nuläget
och förvaltningen anför att det finns det behov att omprioritera inom årets investeringsbudget samt tilläggsbudget. Förvaltningens förslag på finansiering är
att man från investeringsbudgeten ianspråktar 100 000 kronor från projektet
”Tekniska nämndens oförutsedda investeringar” samt 400 000 kronor från projektet ”Fastighetsombyggnationer”. Vidare föreslås även att man från tilläggsbudgeten ianspråktar 500 000 kronor från projektet ”Diverse större ombyggnationer”. Investeringen genererar en nettokostnadsökning på cirka 67 000 kronor år 1. Den genomsnittliga nettokostnadsökningen om 63 000 kronor/år som
framöver ska rymmas inom tekniska nämndens budget. Vidare begär förvaltningen starttillstånd för omfördelning av investeringsbudget för att åtgärda
OVK-besiktningsanmärkningar.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 142.
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Kommunstyrelsen beslutar
att för att åtgärda OVK-besiktningsanmärkningar om 1 000 000 kronor omfördela i investeringsbudgeten 2020 100 000 kronor från ”Tekniska nämndens
oförutsedda investeringar”, dels 400 000 kronor från ”Fastighetsombyggnationer”, dels 500 000 kronor från tilläggsbudgetens projekt ”Diverse större ombyggnationer”,
att nettokostnadsökningen om 63 000 kronor/år framöver ska rymmas inom
tekniska nämndens budget,
att bevilja tekniska nämnden starttillstånd för att ianspråkta 1 000 000 kronor
från investeringsbudgeten för att åtgärda OVK-besiktningsanmärkningar, enligt
en till ärendet hörande bilaga, samt
att tekniska nämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk
redovisning av projektet efter genomgörandet.

_________
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KS § 162
Omfördelning av investeringsbudget till barn- och utbildningsnämnden för
förrådsbyggnad på Lindboskolan – starttillstånd härför Dnr 269/20
Barn- och utbilningsnämnden har den 25 augusti 2020 § 60 beslutat att hemställa om dels omfördelning av investeringsbudget för förrådsbyggnad på Lindboskolan, dels om starttillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 29 juni 2020 bland
annat att vid planeringen inför Fredhemsskolans inflyttning i den tidigare högstadieskolan läsåret 16/17 ingick att ett uteförråd för fritidshemmets material
skulle byggas då det inte fanns något på Lindboskolan sedan tidigare. Ombyggnationen av Lindboskolan till en låg och mellanstadieskola drog ut på
tiden av flera skäl. Förrådet på skolgården prioriterades om till ett senare tillfälle på grund av tidsbrist och ekonomi. Fritidshemmen har försökt klara uteverksamheten utan förråd trots behovet av förråd. Förrådet behöver komma på
plats hösten 2020. Investeringen är beräknad till 55 000 kronor som nu begärs.
Då kostanden överstiger ett prisbasbelopp ska den inte tas som engångssumma
och skolan har heller inte råd att bekosta förrådet inom årets budget. Investeringen genererar en nettokostandsökning på ca 6 000 kronor. Lindboskolan
beräknar klara nettokostandsökningen på hyran inom skolans egen budget.
Lindboskolan behöver ges förutsättningar att fullfölja planeringen för skolgården där förrådet fattas. Verksamheten har, och har under flera år, haft ett
behov av att kunna förvara sitt utemateriel på skolgården, så att barnen lätt kan
få tillgång till leksakerna. Som situationen är nu finns inget utrymme att förvara
större mängder leksaker inomhus på fritidsavdelningarna, utan det mesta är lagrat relativt otillgängligt längst in i källaren. Elevernas möjlighet till varierande
uteaktiviteter på fritidshemmet och personalens arbetsmiljö gynnas om förrådet
kommer på plats som det var planerat vid ombyggnationen. Det är bra för
rörelse och hälsan om barnen är mer ute på fritidstid och behöver då tillgång till
lekredskap i förrådet.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 143.
Kommunstyrelsen beslutar
att för uppförande av förråd på Lindboskolan från investeringsbudgeten 2020
omfördela 55 000 kronor från projektet ”Fastighetsombyggnationer”,
att nettokostnadsökningen om ca 6 000 kronor/år ska rymmas inom barn- och
utbildningsnämndens (Lindboskolan) budgetram,
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att bevilja barn- och bildningsnämnden starttillstånd att ianspråkta 55 000
kronor från investeringsbudgeten för uppförande av förråd på Lindboskolan,
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att barn- och bildningsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en
ekonomisk redovisning av projektet efter genomgörandet.

_____
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KS § 163
Startillstånd för anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan
Dnr 274/20
Tekniska nämnden antog den 21 augusti 2017 § 92 utredningen gällande kommunala lekplatser - plan och utredning. Syftet med utredningen var att ta fram
ett underlag för upprustning och skötsel samt nyanläggning och avveckling av
kommunala lekplatser. Målet var att öka kvaliteten på kommunens lekplatser.
Sedan planen antogs har tekniska förvaltningen arbetat med att realisera förslagen. För år 2020 har förvaltningen planerat att genomföra nyanläggning av
en områdeslekplats på Vallaregatan i enlighet med lekplatsutredningens förslag.
Lekplatsen är en investering och planeras att anläggas med de investeringsmedel som finns avsatt för lekplatser under året.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2020 att förslag till utformning av ny lekplats har tagits fram och anpassats efter given budget.
Marklov har sökts men ännu ej beviljats. Projektet finns beskrivet i förvaltningens arbetsprogram för året och planen är att områdeslekplatsen ska anläggas nu under hösten med start så snart marklov beviljas.
Den planerade lekplatsen på Vallaregatan är tänkt att ersätta tre befintliga
mindre lekplatser inom området, bland annat Trädgårdsgatan och Näktergalsvägen som avvecklats under våren/sommaren 2020. Lekplatsen bedöms bli ett
viktigt tillskott för området för både boende och intilliggande förskola.
Vidare begär förvaltningen om startillstånd för anläggning av områdeslekplats
på Vallaregatan. Investeringen genererar en nettokostnadsökning på cirka
134 000 kronor år 1. Förvaltningen bedömer att nettokostnadsökningen framöver ska rymmas inom tekniska nämndens budget.
Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 76 att under förutsättning
att marklov beviljas, ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan och att nettokostnadsökningen om
134 000 kronor/år framöver ska rymmas inom tekniska nämndens budget.
I investeringsbudgeten för 2020 finns avsatt 2 000 000 kronor för lekplatser.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 144.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tekniska nämnden startstillstånd att ianspråkta 2 000 000 kronor från
investeringsbudgeten för anläggning av områdeslekplats på Vallaregatan,
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att nettokostnadsökningen om 134 000 kronor/år framöver ska rymmas inom
tekniska nämndens budget, samt
att tekniska nämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk
redovisning av projektet efter genomförandet.
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KS § 164
Godkännande av marköverlåtelseavtal gällande del av fastigheten Niten 1
– Widén och Eriksson AB Dnr 31/19
Ett markanvisningsavtal tecknades med Widén och Eriksson AB i januari 2019.
Avtalet gav företaget ensamrätt att planera, projektera och sälja bostadsrätter
inom området under 8 månader. Avtalet förlängdes i juni 2020 till att gälla till
den 14 september 2020. Widén och Eriksson AB lämnade i början av juli in om
bygglov för den planerade bebyggelsen av 18 lägenheter. Avsikten är att påbörja byggnationen under hösten 2020.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2020 bland annat att det
har skett några förändringar jämfört vad som avtalades om i markanvisningsavtalet. Antalet bostadsrätter har reducerats från 26 till 18 vilket har medfört att
behovet av markyta har minskat från 9 561 kvm till 6 434 kvm. Marken som
ska bebyggas är förorenad. Av marköverlåtelseavtalet framgår att Widén och
Eriksson AB ska sanera marken. Företaget vill dock ha med en skrivning som
lyder enligt följande ”Om föroreningens omfattning i väsentlig grad avviker
från dessa markundersökningar ska Säljaren stå för den merkostnad som en
sanering till i nivå med KM innebär”.
Köpeskillingen är 643 400 kronor.
Tekniska nämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 79 att, under förutsättning
av kommunstyrelsens godkännande, godkänna marköverlåtelseavtal gällande
del av fastigheten Niten.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 145.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna marköverlåtelseavtal gällande del av fastigheten Niten 1, enligt en
till ärendet hörande bilaga.
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KS § 165
Principer för omprövning av tomträttsavgälder Dnr 267/20
Tekniska nämnden föreslår den 26 augusti 2020 § 82 att kommunfullmäktige
ska anta principer för omprövning av tomträttsavgälder.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 om principer för
omprövning av tomträttsavgälder för småhus i Hallstahammars kommun. Principen som används för att fastställa tomträttsavgäldens storlek är följande:
marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %. Beslutet omfattar även en spärregel som
innebär att avgiften höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och
2, maximalt 100 % mot nu gällande avgäld år 3 och full avgift år 4. Vidare
kompletterades principen genom kommunfullmäktiges beslut den 26 november
2012 § 208 om att det värde som finns inskrivet i Lantmäteriet Inskrivningsfastighetsregister per den 1 januari beslutsåret ska gälla som marktaxeringsvärde.
Under 2019 var det fyra avtal för 2021 som berördes av spärregeln. I samband
med kontakter med Lantmäteriet uppdagades det att den spärregel som beslutats inte är tillämplig. Enligt 13 kapitlet 10 § Jordabalken (1970:994) framgår
att avgälden ska utgå med oförändrat belopp under en tidsperiod om minst 10
år. Det går därför inte att höja avgälden enligt föreslagen trappa. Med anledning
av detta behövs en ny princip tas fram för beräkning av tomträttsavgäld.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse den 12 augusti 2020 ny princip för
omprövning av tomträttsavgälder. I skrivelsen anförs att det marktaxeringsvärde som ska ligga till grund för avgäldens storlek är det värde som finns inskrivet i Lantmäteriets Inskrivningsfastighetsregister per den 1 januari beslutsåret. Samtliga marktaxeringsvärden reduceras sedan med 20 % för VA-anslutning och/eller trädgårdsanläggningar som tomträttshavaren utfört. Avgäldsräntans storlek föreslås enligt rättspraxis till 3,25 % för tioåriga avgäldsperioder
och 3,5 % för tjugoårig avgäldsperiod. Hallstahammars kommun tillämpar
huvudsakligen tioåriga avgäldsperioder men det finns ett antal äldre upplåtelser
med tjugoårig avgäldsperiod. Målsättningen är att kommunen ska ha tioåriga
tomträttsavgälder. Befintliga tomträttsavtal med tjugoårig avgäldsperiod har
dock rätt att kvarstå med den avgäldsperioden.
Tekniska förvaltningen föreslår att tomträttsavgäldens storlek bestäms enligt
följande princip:
Tioårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %.
Tjugoårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 %.
Vidare föreslås att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratal kronor enligt
allmänt förekommande avrundnings principer.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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()

Forts KS § 165
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 146.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 26 september 2011 § 165 samt den 26
november 2012 § 208 anta följande principer för fastställande av tomträttsavgäldens storlek:
Tioårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %.
Tjugoårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 %,
att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratal kronor enligt allmänt förekommande avrundningsprinciper, samt
att som marktaxeringsvärde ska gälla det värde som finns inskrivet i Lantmäteriet Inskrivningsfastighetsregister per den 1 januari beslutsåret.
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KS § 166
Omprövning av tomträttsavgälder för år 2022 Dnr 270/20
Tekniska nämnden föreslår den 26 augusti 2020 § 83 att kommunfullmäktige
ska bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa
avtal om ändring av tomträttsavgäldens belopp.
Kommunen har 69 tomträttskontrakt som ska omregleras 2022. Samtliga avtal
är 10-årsavtal.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 att följande princip ska gälla vid omprövning av tomträttsavgälden för småhus: marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 26 november
2012 § 208 om komplettering av princip för beräkning av tomträttsavgäld. Beslutet anger att marktaxeringsvärdet ska gälla det värde som finns inskrivet i
Lantmäteriets inskrivnings fastighetsregister den 1 januari beslutsåret. Förslag
till nya principer för avgäldsregleringen har tagits fram. Dessa har redovisats i
särskilt ärende. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om principerna för
tomträttsavgälder vid sitt sammanträde i september 2020. Kommunfullmäktige
beslutade vidare den 12 december 2014 § 174 om tomtpris vid friköp av tomträttsmark vid småhus.
Sex av de 69 tomträttskontrakten som ska omregleras gäller handels- och industritomt.
För handels- och industritomter beslutade kommunfullmäktige den 31 oktober
2011 § 187 att dessa ska avgäldsregleras med beaktande av hur KPI (konsumentprisindex) utvecklats under 10 år bakåt i tiden med januari som basmånad.
Då kommunen efter beslut av kommunfullmäktige den 28 september 1987 §
130 medger försäljning av tidigare upplåtna tomträtter erbjuds tomträttshavarna
att friköpa tomträtten i samband med omregleringen av tomträttkontrakten.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 147.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa
avtal om ändring av tomträttsavgäldens belopp enligt en till ärendet tillhörande
bilaga med däri angivna belopp,
att föreskriva att de nya avgäldsbeloppen endast gäller under förutsättning att
frivillig överenskommelse träffas, samt
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Forts KS § 166
att bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa
avtal om försäljning av tomt som upplåts med tomträtt, dock med undantag för
tomter som ägs samfällt.
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KS § 167
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m juni 2020 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr 166/18
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport.
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 30 juni 2020 för Hallsta Ridklubbs ekonomi till juni 2020.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 62 att överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 148.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.

_________
Exp till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 168
Anmälan av tillsynsbesök hos Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
2019 Dnr 126/20
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av överförmyndarverksamheten vid Västra Mälardalens överförmyndarnämnd den 26 november
2019 och upprättat en rapport över inspektionen.
Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att
kritisera Västra Mälardalens överförmyndarnämnd på följande punkter:
-

Ingen överlämning av redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare
Ingen handläggning i ärende angående god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken (FB) i två års tid
Bristande tillsyn av redovisning ges i ett förmynderskap
Inget beslut om att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB

Västra Mälardalens överförmyndanämnd anför den 12 maj 2020 § 85 att nämnden arbetar medvetet och kontinuerligt med att kvalitetssäkra verksamheten. Ett
led i kvalitetssäkringen har varit att omorganisera verksamheten på ett sådant
sätt att enhetschef med enbart ansvar för överförmyndarkansliet anställts. För
att ytterligare kvalitetssäkra verksamheten arbetas det med att aktualisera
arbetssätt och rutiner. För att säkerställa rättsenlig handläggning arbetas det
även med att ge medarbetare tillfälle att genomgå erforderliga utbildningar.
Överförmyndarnämnden utökar även sin verksamhet med medarbetare för att
följa upp ärenden och minska handläggningstider. Nämnden avser dessutom att
arbeta fram en både kortsiktig samt långsiktig handling- och åtgärdsplan. Det
för att säkerställa en strukturerad och målinriktad verksamhet.” Nämnden
beslutade att överlämna yttrandet till medlemskommunerna.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 149.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera rapporten som en anmälan.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att Hallstahammars kommun, i egenskap av sin uppsiktsplikt, vill ta del av
Västra Mälardalens överförmyndarnämnds kort- och långsiktiga handlings- och
åtgärdsplan.

_________
Exp till: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Justerandes signatur
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KS § 169
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 11
september 2020 Dnr 69/20
Med anledning av att personal inom kommunstyrelseförvaltningen slutat sin
anställning samt nyanställningar behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande ändras.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 150.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 15 juni 2020 § 141 och med verkan
fr o m den 11 september 2020 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
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KS § 170
Delegationsordning för kommunstyrelsen fr o m 14 september 2020
Dnr 23/20
Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars 2020 § 60 om ny delegationsordning
för kommunstyrelsen.
I nu föreliggande förslag föreslås att delegat ändras från dataskyddsombud till:
1. Förvaltningschef, 2. Kommunjurist, gällande beslut om anmälan om personuppgiftsincident enligt dataskyddslagstiftning.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 151.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 30 mars 2020 § 60 och fr o m den 14
september 2020 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
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KS § 171
Tillsättande av dataskyddsombud kommunstyrelsen t o m den 30 juni 2021
Dnr 236/20
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom styrelsens
verksamhet. Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt förordningen.
Kommunens upphandlare/kommunjurist var tidigare utsedd till dataskyddsombud för samtliga nämnder. Då denne har slutat sin anställning hos kommunen
har Hallstahammars kommun tecknat avtal med Xeeda AB under ett år i form
av konsultstöd av dataskyddsombud. Omfattningen bedöms vara 20 % av en
heltid. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontaktperson externt avseende frågor som rör dataskydd. För uppdraget föreslog Xeeda AB att konsulten XX utses för uppdraget till och med den 30 juni 2021. Med möjlighet till
förlängning. Kommunstyrelsens ordförande fattade den 29 juni 2020 bland
annat beslut om att utse XX till dataskyddsombud för de verksamheter som
kommunstyrelsen ansvarar för.
Xeeda AB har nu meddelat att XX inte kommer att vara kommunens
dataskyddsombud utan föreslår istället att konsulten XX utses till
dataskyddsombud till och med den 30 juni 2021. I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunledningsgruppen i Hallstahammars
kommun.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 152.
Kommunstyrelsen beslutar
att t o m den 30 juni 2021 utse XX, Xeeda AB till dataskyddsombud för de
verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för, samt
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % (av en heltidstjänst) av
dataskyddsombudets uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder
utifrån fördelningsnyckel som fastställs av kommunledningsgruppen.
__________
Exp till: Reglementspärmen
XX
Ekonomi- och finansenheten
Justerandes signatur
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KS § 172
Reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden – för godkännande
Dnr 250/20
Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnen till respektive huvudman för godkännande.
Reglementet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås revideras för
att möjliggöra deltagande på distans. Tillägget är utformat i enlighet med
kommunallagen 6 kap. 24 § och 5 kap. 16 §, vilket innebär att samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra i realtid och i övrigt delta på lika villkor.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 155.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att för sin del godkänna förslag till reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2020-09-07

()

KS § 173
Näringslivsstrategi för Norbergs kommun – för yttrande Dnr 260/20
Norbergs kommun har tagit fram ett förslag till ny näringslivsstrategi som ska
genomsyra kommunens arbete för näringslivet. Planen ska stärka upp det lokala
näringslivet och företagslivet. Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttras sig över strategin senast den 30 september 2020.
Av strategin framgår bland annat att ”Strategin ska säkerställa att befintliga
företag på orten ges möjlighet att växa utifr ån ett gott företagsklimat. En väg
in - det ska vara enkelt att vara företagare i Norberg och kontakt med kommunen med dess samverkansorgan. Stärka ungas entreprenörskap och ta till
vara på människors kraft och idéer. Ha en god beredskap när etableringar
och expanderingar kommer till kommunens kännedom. Tydlig information
gällande näringslivet ut till medborgare. Öka på en positiv attityd till företagandet i kommunen. Utveckla och digitalisera besöksnäringen för att förenkla för besökare och till gagn för näringslivet.
Ha en ständig dialog med företag och skapa nätverk och forum där företagen
kommer till tals för att lösa gemensamma utmaningar. Skolan är en viktig
plattform för bereda plats för kommande entreprenörer och då viktigt att ta
tillvara på ungas idéer och kraft. Ständiga möten och samtal med våra samverkansorgan för att tydligare följa upp ärenden. Stärka upp tjänstepersoners
attityder på företagande genom samma syn- och arbetssätt oavsett kommun
tillhörighet.”
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 28 augusti 2020 att man inte har något
att erinra mot näringslivsstrategin för Norbergs kommun.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 156.
Kommunstyrelsen besluta
att uttala att Hallstahammars kommun inte har något att tillägga.

__________
Exp till: Norbergs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 174
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 1 år 2020 Dnr 198/20
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 för kvartal 1
år 2020. Under kvartal 1 finns ett ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL.
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 1 år 2020. Under kvartal ett finns tre ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL.
Socialnämnden har den 18 maj 2020 § 28 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2020 till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 157.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 175
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2020
Dnr 197/20
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 inga ej verkställda
beslut enligt LSS under kvartal 1, 2020.
Socialnämnden har den 18 maj 2020 § 49 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2020 till kommunstyrelsen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 158.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.
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KS § 176
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8) – för yttrande Dnr 145/20
Regeringskansliet, Finasdepartementet har översänt slutbetänkandet Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) till Hallstahammars kommun för yttrande.
Regeringen beslutade februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk sammansatt
kommitté för att utreda en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén antog namnet
kommunutredningen. Den samlade bilden är att kommunerna står inför flera
specifika utmaningar som dessutom kommer tillta i styrka under överskådlig tid
framöver. De framtida utmaningarna för Sveriges kommuner kan summeras i
följande punkter:
• Svagare ekonomi
• Svårigheter med personal- och kompetensförsörjning
• Etablering och integration av nyanlända
• Växande och uppskjutna investeringsbehov
• Växande anspråk på service och välfärd
• Kompetens att klara klimatförändring och hållbar utveckling
Barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och socialnämnden har samtliga beslutat att överlämna respektive förvaltnings skrivelse som sina yttranden.
Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i skrivelse den 18 augusti 2020 utredningens förslag utifrån samma rubriksindelning som rubrikerna i utredningen.
Arbetstutskottet beslutade den 7 september 2020 § 160 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Förslag till yttrande har upprättats den 2 september 2020.
Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättat förslag ska utgöra kommunstyrelsens
yttrande.
Jenny Landernäs (M) yrkar att moderaternas förslag till yttrande ska antas.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 5 minuter.
Sammanträdet återupptas.
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Forts KS § 176
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Votering begärs och ska verkställas.
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen ska ske genom handuppräckning.
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 6 ledamöter röstat för
Catarina Petterssons (S) yrkande och 5 ledamöter har röstat för Jenny
Landernäs (M) yrkande. Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med
Catarina Petterssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att som sitt yttrande över slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) överlämna skrivelse daterade den 2
september 2020.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M),
Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD) och Reijo Tarkka (V).

_________
Exp till: Finansdepartementet
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Strategisk utvekling och planering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 177
Aktualisering av Västmanlands läns naturvårdsplan 2020 – för yttrande
Dnr 219/20
Länsstyrelsen i Västmanlands län har inkommit med Aktualisering av Västmanlands naturvårdsplan 2020 för yttrande till Hallstahammars kommun.
Länsstyrelsen i Västmanlands län tog år 2015 fram en reviderad naturvårdsplan
för länet. Planen tar upp kända natur, friluftslivs- och landskapsbildvärden i
länet som inte är formellt skyddade. Inför arbetet fick länsstyrelsen mycket
hjälp från kommuner och ideella föreningar. Naturvårdsplanen utgör ett viktigt
underlag vid ärendehantering och planarbete inom länsstyrelsen och hos kommuner. Ett av länsstyrelsens mål under 2015 års revidering av planen var att
uppdatera den med viss regelbundenhet. Nu vill länsstyrelsen göra en lättare
uppdatering genom att samla ihop den nya kunskap som har tillkommit sedan
2015.
Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har beslutat att uttala att man
avstår från att yttra sig över Västmanlands naturvårdsplan 2020 med anledning
av att man inte har något nytt att tillföra naturvårdsplanen. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att uttala att kultur- och fritidsnämnden för sin del inte
har några nya projekt att tillföra den uppdaterade naturvårdsplanen.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 augusti 2020 bland
annat att inför aktualisering av naturvårdsplanen 2015 genomfördes fältbesök
för att bedöma statusen på samtliga utpekade objekt i Hallstahammars kommun. Ett fåtal nya objekt nominerades och finns med i nuvarande plan. Vid
denna aktualisering har endast kartstudier genomförts. Inga självklara objekt
har kunnat identifierats. Hallstahammars kommun står inför en aktualisering av
översiktsplanen där en mer djupgående analys av exempelvis värdefulla frilufts- och rekreationsområden kommer att genomföras. Framtagande av en
lokal grönstrukturplan pågår också. Resultat från dessa arbeten kan sannolikt
ligga till grund för framtida revidering av naturvårdsplanen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 161.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 augusti 2020
som sitt yttrande över Aktualisering av Västmanlands naturvårdsplan 2020.
_________
Exp till: Länsstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Strategisk utveckling och planering
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 178
Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram
2021-2027 i Norra Östersjöns vattendistrikt – för yttrande Dnr 244/20
Vattenmyndigheten Norra Östersjön har skickat Avgränsningssamråd för
miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 i Norra Östersjöns
vattendistrikt till Hallstahammars kommun för yttrande.
I remissen anförs det bland annat att i 6 kap 3 § miljöbalken anges att en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program
som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning,
om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan. Vattenmyndigheten har bedömt att en strategisk
miljöbedömning ska göras vid upprättandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2021-2027 och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan ska upprättas. Enligt 6 kap 9 §
miljöbalken ska myndigheten dessförinnan samråda om hur omfattningen och
detaljeringsgraden i MKB:n ska avgränsas. Länsstyrelser, kommuner och
berörda myndigheter ges härmed tillfälle att yttra sig över avgränsningen i
MKB:n enligt 6 kap 10 § miljöbalken.
Vattenmyndigheterna har tagit fram ett program med de åtgärder som behövs i
syfte att uppnå god status eller potential i alla yt- och grundvattenförekomster, i
enlighet med kraven i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Åtgärdsprogrammet 2021-2027 riktar sig till
myndigheter och kommuner som inom sina respektive ansvarsområden ska
genomföra de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för
vatten.
Bygg- och miljönämnden har beslutat att man inte har något att erinra mot förslaget och tekniska nämnden har beslutat att avstå från att yttra sig över förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 augusti 2020 bland
annat att syftet med åtgärdsprogrammet är att uppnå god status eller potential i
alla yt- och grundvattenförekomster. Åtgärder anges på en övergripande nivå
och reglerar inte i detalj hur åtgärder ska genomföras. Avgränsningen i MKB:n
bedöms vara korrekt och det är därför rimligt att den mer detaljerade miljökonsekvensbedömningen sker i samband med att specifika fysiska åtgärder genomförs enligt åtgärdsprogrammet. Detta medför dock att de faktiska miljökonsekvenserna av programmet inte fullt ut kan förutses förrän åtgärderna genomförs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

Forts KS § 178
En tydlig prioritering av åtgärder enligt åtgärdsprogrammet kan också medföra
att andra angelägna miljöförbättrande åtgärder i till exempel kommunerna senareläggs, vilket i sig kan medföra konsekvenser. Den övergripande karaktär som
tidigare och kommande åtgärdsprogram har, kan möjligen ha bidragit till att
åtgärder inte vidtagits i den takt som förväntats. På lokal nivå skulle sannolikt
mer detaljerade åtgärdsprogram, exempelvis per vattenförekomst, öka engagemanget och därmed åtgärdstakten. Konsekvenser av programmets övergripande
upplägg kan eventuellt behöva beskrivas. Åtgärdsprogrammet skulle också
kunna omfatta mer underlag/stöd för framtagande av lokala åtgärdsprogram.
Arbetstutskottet beslutade den 7 september 2020 § 162 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens skrivele ska
överlämnas som kommunstyrelsens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att som sitt yttrande över Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning
av Åtgärdsprogram 2021-2027 i Norra Östersjöns vattendistrikt överlämna
kommunstyrelseförvaltningen skrivelse den 24 augusti 2020.

_________
Exp till: Vattenmyndigheten Norra Östersjön
Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Strategisk utveckling och planering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07
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KS § 179
Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
(MBR) och överlåtelseavtal för utökat förbund från 1 januari 2021 - för
yttrande Dnr 256/20
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, har den 19 augusti 2020
översänt förslag till ny förbundsordning och överlåtelseavtal för utökat förbund
från 1 januari 2021, för yttrande. Yttrande ska vara förbundet tillhanda senast
den 17 september 2020. Den nya förbundsordningen ska börja gälla från den 1
januari 2021.
Kommunerna Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har skickat en förfrågan under 2019 och ett
önskemål om inträde i MBR:s förbund gällande räddningstjänsten i respektive
kommun. I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med
räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att förbereda för ett
samgående från och med 1 januari 2021.
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av MBR:s
tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda kommuner samt en
juridisk granskning utförd av PwC. Kostnadsfördelningen enligt ny förbundsordning utgår från respektive kommuns budgeterade utrymme för räddningstjänsten 2021. Nya medlemskommuner kommer enligt överlåtelseavtalet att
betala en inträdesavgift till förbundet.
Ny förbundsordning ska beslutas av samtliga medlemmars kommunfullmäktige, nuvarande och nya medlemmar, för att förbundet ska kunna träda ikraft
den 1 januari 2021.
Arbetstutskottet beslutade den 7 september 2020 § 163 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att Hallstahammars kommun ska uttala följande
gällande förbundsordningen: § 3 under rubriken Handlingsprogram bör man ser
över formuleringen ”För att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ska
ändras, skall fler än hälften av ledamöterna vara närvarande”, samt § 10
Direktioen kan själv fatta beslut om uppräkning av taxor och avgifter med
PKV-index”, där ställer vi oss tveksamma till om formuleringen hör hemma i
förbundsordningen. Vidare yrkar hon att kommunen inte har något att erinra
mot förslag till överlåtelseavtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07
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Forts KS § 179
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uttala följande gällande förslag till ny förbundsordning för Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund:
§ 3 - Under rubriken Handlingsprogram bör man ser över formuleringen ”För
att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ska ändras, skall fler än hälften
av ledamöterna vara närvarande
§ 10 – Sista meningen ”Direktioen kan själv fatta beslut om uppräkning av
taxor och avgifter med PKV-index”, där ställer sig Hallstahammars kommun
sig tveksamma till om formuleringen hör hemma i förbundsordningen, samt
att uttala att man inte har något att erinra mot förslag till överlåtelseavtal.

_________
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07
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KS § 180
Synliggör synpunkter för Hallstahammars politiker Dnr 342/19
Jenny Landernäs (M) m fl har vid sammanträde den 11 november 2019 väckt
ärende om att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska få tillgång till alla
inkomna synpunkter och att dessa publiceras digital i samma system som
övriga möteshandlingar och att övriga nämnder på samma sätt delges de synpunkter som berör respektive nämnd. Vidar föreslås att nämndkansliet tar fram
förslag på hantering av en sådan rutin.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 27 augusti 2020 bland
annat att samtliga synpunkterna ska redovisas för kommunstyrelsen och
nämndspecifika synpunkter ska redovisas för respektive nämnd som synpunkten berör. De synpunkter som rör en nämnds verksamhet överlämnas till
berörd nämnd där den diarieförs och bevaras. Handlingen finns inte kvar hos
kommunstyrelen utan noteras bara som en inkommen synpunkt på listans som
publiceras en gång per kvartal.
Möjlighet finns att publicera upp respektive nämnds/styrelsens skriftliga synpunkter i samma system som övriga möteshandlingar samtidigt som den sammanställda listan publiceras upp, d v s en gång per kvartal. Ska samtliga synpunkter publiceras upp för kommunstyrelsen måste det tillskapas en ny rutin för
detta.
Arbetstutskottet beslutade den 7 september 2020 § 164 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar avslag på framställan avseende att samtliga
nämnders inkomna synpunkter ska publiceras upp för kommunstyrelsen i övrigt
yrkar hon bifall till Jenny Landernäs (M) framställan i övrigt
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till sin framställan i dess helhet.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons(S) yrkande
att inkomna synpunkter tillgängliggörs i sin helhet till respektive nämnd/
styrelsen, samt
att nämndkansliet upprättar rutin för detta.
_________
Exp till: Jenny Landernäs
Nämndkansliet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07
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KS § 181
Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner –
Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling
(ftSS 854000) – för yttrande Dnr 251/20
Svenska institutet för standarder (SIS) har översänt remissen styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till Hallstahammars kommun för yttrande.
Standarden syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i
kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning,
integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra
till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. SS854000
har ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-Genomföra-Följa-upp-Förbättra för att underlätta en ständig förbättring av kommuners och regioners förmåga att ta sin an samhällets utmaningar. Det innebär
blanda annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens eller regionens mognadsgrad det vill säga den kan till exempel ge stöd i att förebygga och
hantera risker och möjligheter utifrån det hållbarsarbete som redan är på plats.
Standarden betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser för att
lösa stora samhällsutmaningar, och det faktum att Agenda 2030 utgör ett heltäckande ramverk som exempelvis kan bidra till en ökad förståelse av såväl
uppkomst som konsekvenser av utmaningar såsom Covid-19.
Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden har den 26 augusti 2020 § 86
respektive den 27 augusti 2020 § 75 beslutat att avstå från att yttra sig över remissen. Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2020 § 61 beslutat att
uttala att man inte har något att erinra över remissen. Vidare har barn- och utbildningsnämnden den 25 augusti 2020 § 62 och socialnämnden den 28 augusti
2020 § 79 beslutat att som sitt yttrande över remissen överlämna respektive
förvaltnings skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 augusti 2020 att man
kan konstaterar att upplägget på den nya utgåvan av standarden skiljer sig
väsentligt från den föregående, vilket vid en första anblick kan göra den något
otillgänglig. En tydlig röd tråd för olika steg i tillämpningen förutsätter en
detaljgranskning av varje delavsnitt. Möjligen kan en utökad rubriksättning
med underrubriker skapa vissa förtydliganden. Innehållet i standarden överensstämmer väl med de utmaningar Hallstahammars kommun hittills noterat i
arbetet med Agenda 2030. Standarden betonar samverkan och lärande över
sektorsgränser, och tillämpning av processerna ökar förutsättningarna för att
säkerställa att ”rätt” åtgärder ur hållbarhetssynpunkt genomförs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida
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Forts KS § 181
För de planer som finns inför det fortsatta arbetet – exempelvis inrättandet av
ett hållbarhetsråd med deltagande från identifierade intressenter, samt revidering av styrmodell som främjar samverkan – kan standarden utgöra ett värdefullt stöd för kommunen. Ett successivt införande av hållbarhetsarbete enligt
standarden kan dock vara motiverat för att möta de ökade krav som initialt
sannolikt ställs på organisationen.
Arbetstutskottet har behandlat ärendet det 7 september 2020 § 165.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över remissen styrning och ledning för hållbar utveckling i
kommuner och regioner – vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030
överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 18 augusti 2020, samt
överläman socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden.

_________
Exp till: Svenska institutet för standarder
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Strategisk utveckling och planering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 182
En sjukförsäkring anpassad efter individen (SOU 2020:26) - för yttrande
Dnr 203/20
Socialdepartementet har för sänt slutbetänkandet En sjukförsäkring anpassad
efter individen (SOU 2020:26) till bland annat Hallstahammars kommun för
yttrande.
Utredningen redovisar vad den kommit fram till när det gäller dels behovet av
anpassningar av försäkringsskydd för personer med så kallad behovsanställning, dels regelverket kring möjligheten att bevilja partiell sjukpenning utifrån
en förläggning av arbetstiden där den försäkrade inte minskar sin arbetstid med
lika mycket varje dag.
Utredningens förslag:
• En försäkrad som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga bedömd
mot behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha arbetat om
hen inte hade varit sjuk. Bedömningen av arbetsförmågan mot behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade har haft nedsatt
arbetsförmåga i 90 dagar. Sjukpenning lämnas utan hänsyn till den
begränsning av beloppet som gäller för arbetslösa.
• Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en
annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning varje dag om förläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Försäkringskassan bör samverka om arbetstidens förläggning med den försäkrade, sjukskrivande läkare och den försäkrades
arbetsgivare. Om den försäkrade vill pröva att arbeta i begränsad utsträckning trots hel sjukskrivning bör Försäkringskassan samverka med
arbetsgivaren och sjukskrivande läkare i syfte att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga och på sikt underlätta dennes återgång i arbete.
Försäkringskassan bör utifrån denna samverkan utreda möjligheten till
partiell sjukpenning med en annan arbetstidsförläggning än att arbetstiden minskas varje dag.
HR-enheten anför i skrivelse den 25 augusti 2020 att då det gäller delen i slutbetänkandet som behandlar försäkringsskyddet för behovsanställda kan förvaltningen konstatera att dagens regelverk som bygger på fasta tidsgränser som
reglerar mot vad arbetsförmågan ska bedömas, kan ge konsekvenser som får
stor påverkan för den enskilde personen. Bedömningsgrunden för behovsanställda är i dag en prövning mot hela arbetsmarknaden, eftersom t ex en timavlönad vikarie som inte har fler pass inbokade på grund av sjukskrivning räknas som arbetssökande och arbetsförmågan bedöms då mot hela arbetsmarknaden. Förslaget innebär att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga
bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att personen skulle ha
arbetat om personen inte blivit sjuk.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Forts KS § 182
Prövningen mot behovsanställningen görs då personen haft nedsatt arbetsförmåga i 90 dagar. Dessutom, om den som är behovsanställd (och i dagsläget
alltså betraktas som arbetssökande) beviljas sjukpenning, finns ett tak på dagbeloppet, eftersom syftet är att man inte ska kunna få högre ersättning som
arbetslös och sjukskriven, än vad man kan få i arbetslöshetsersättning. Enligt
förslaget ska sjukpenning kunna lämnas utan hänsyn till den begränsning som
gäller för arbetslösa. Förvaltningens ståndpunkt är att förslaget innebär en mer
rättvisande hantering då det gäller bedömningen av arbetsförmågan för behovsanställda och förvaltningen förordar utredningens förslag.
Delen i slutbetänkandet som behandlar möjligheten för försäkringskassan att
kunna bevilja partiell sjukskrivning utifrån en annan förläggning av arbetstiden
än att den minskas med samma omfattning varje dag, välkomnas av förvaltningen. Nuvarande system har tvärtom många gånger motverkat återgång i
arbetet för den som varit helt sjukskriven. Med den flexibilitet som ges enlig
förslaget, är förvaltningens ståndpunkt att det underlättar rehabiliteringen och
återgången i arbete.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 26 augusti 2020 § 7.
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala att man inte har något att erinra mot slutbetänkandet En sjukförsäkring

anpassad efter individen (SOU 2020:26).

__________
Exp till: Socialdepartementet
HR-enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 183
Informationstavlor vid E 18 - framtida utförande Dnr 284/20
Hallstahammars kommun har i dagsläget två högreflekterade information/
evenemangstavlor utmed E18. Dessa skyltar sköts manuellt. Kostnaden och
tidsåtgången för att sätta upp ett (1) evenemang är personal- och tidskrävande.
Det kan idag maximalt sitta tre (3) olika evenemang uppe per gång. Kommunen har anlitat en förening i kommunen som har utfört arbetet med att sätta
upp/byta evenemang vid båda tavlorna. Informationstavlorna har diskuterats
sedan en tid tillbaka eftersom de börjar bli dåliga. Föreningen har nu meddelat
att man inte längre vill åta sig uppdraget.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommande evenemang annonseras
på den digitala skylten på Hallsta krog vid Eriksberg varvid arrangörerna hänvisas dit. Kostnaden för annonsering ligger i paritet med den kostnad som
kommunen tagit ut. Nuvarande informationstavlor förses med en passande bild
som hälsar välkommen till kommunen. Kostanden för att sätta upp de nya
bilderna bedöms inrymmas inom kommunstyrelseförvaltningens budgetram.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att bestämma
om utförande på informationstavlorna vid E-18.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uppdra till arbetsutskottet att bestämma om utförande på informationstavlorna vid E-18.

__________
Exp till: Arbetsutskottet
Kommunchefen
Näringslivsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 184
Gemensamt VA-bolag – yttrande över Mälarenergis ställningstaganden
Dnr 255/20
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019 § 152 bland annat att ställa sig
bakom avsiktsförklaring avseende gemensamt driftbolag för VA-verksamhet.
Sedan avsiktsförklaring om ett gemensamt VA-bolag tecknades har Hallstahammar, Surahammar och Mälarenergi i samarbete tagit fram en gemensam
slutrapport beträffande läge och behov i respektive verksamhet. Slutrapporten
beskriver även hur ett VA-bolag kan bildas och styras. Tjänstepersoner i
Mälarenergi har upprättat en konsekvensbedömning avseende start av ett VAbolag. Utgångspunkten har varit att Mälarenergi kommer att driva och, till
största delen, utföra det arbete som krävs för att etablera VA-bolaget. Man
säger att ”Resultatet av utredningen är att vi tjänstemän inom Mälarenergi har
kommit fram till ett antal ställningstaganden. Våra ställningstaganden är
presenterade för styrelsen men de har ännu inte återkommit med sina åsikter. Vi
vill veta er inställning till följande:
•
•
•
•

Bolaget ska ledas av en tjänstemannastyrelse
Styrelsens mandat ska fördelas så att Västerås har en majoritet
Kostnader för samgåendet och framtida ägande ska förhandlas innan
avtal skrivs
Avtal ska möjliggöra utökning av bolaget med fler kommuner

Anledningen till att vi vill att bolaget ska ledas av en tjänstemannastyrelse är
Vattentjänstlagens utformning. Alla viktiga beslut såsom VA-taxa och verksamhetsområde ska beslutas i KF. En tjänstemannastyrelse kommer att vara
effektiv och har fokus på VA-tjänsterna. Avseende mandatfördelningen så behövs en tydlig majoritet för att hålla handlingskraft i bolaget och då ser vi det
som en självklarhet att Västerås ska majoriteten. Vi ser vidare att både samgåendet och det framtida ägandet kommer att medföra kostnader, därför vill vi
diskutera en nyckeltalsfördelning som ska fastslås i kommande avtal. Givetvis
vill vi ge andra kommuner möjlighet att träda in i VA-bolaget i framtiden.”
Hallstahammar bör avge ett svar på Mälarenergis brev.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag avge svar till
Mälarenergi AB.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att avge svar till Mälarenergi AB.
__________
Exp till: Arbetsutskottet
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 185
Attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun – styrgrupp härför
Dnr 285/20
Kommunfullmäktige har beslutat att anta en ny näringslivsstrategi. Av strategin
av framgår att en särskild turismstrategi ska tas fram för Hallstahammars
kommun. Under näringslivsdagarna våren 2020 som anordnade av Hallstahammar Promotion framkom idén att kalla den för ”attraktionsstrategi” i syfte
att bredda strategin något men fortfarande med inriktning på turism.
En styrgupp föreslås utses för att leda arbetet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, kommunchefen, näringslivschefen, förvaltningscheferna för kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen ska ingå i styrgruppen och att oppositionen har rätt att utse
en representant från antingen kultur- och fritidsnämnden eller tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Pettersson (S) yrkande
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden, kommunchefen, näringslivschefen, förvaltningscheferna för kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen som
styrgrupp för framtagande av attraktionsstrategi för Hallstahammars kommun,
samt
att oppositionen har rätt att utse en representant från antingen kultur- och fritidsnämnden eller tekniska nämnden.

__________
Exp till: Arbetsutskottet
Kommunchefen
Sven-Olof Juvas
Carina Elliot
Hanna Lostelius
Marijo Edlund
Oppositionen (Hans Strandlund) f v b till berörd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-09-07

Sida

()

KS § 186
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-09-07
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-09-07
- Arbetsutskottets protokoll 2020-09-07
- Personalutskottets protokoll 2020-08-26
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

