SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid
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1 ()

Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 14.20.
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Närvarorätt
Utses att justera

Kjell Ivemyr (S), ordf
Jouni Ståhlhane (C)
Rolf Hahre (S)
Ingvor Regnemer (S)
Tony Frunk (S)
Sigge Synnergård (L)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Kenth Erngren (V) ej § 246
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)
Håkan Freijd (M) § 246
Ersättarna: Marijo Edlund (S), Lennart Ahlström (S), Barbara Hallström (L), Rene
Nispeling (L), Håkan Freijd (M) ej § 246, Stieg Andersson (M), Moa Jonsson (V), Ewa
Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson,
övriga se § 242

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.
Tony Frunk (S) och Reijo Tarkka (V)
Kommunhuset den 8 december 2021 klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

242 - 269

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Tony Frunk (S)

Reijo Tarkka (V)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 242 - 269

Sammanträdesdatum

2021-12-06

Anslaget uppsättes

2021-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2021-12-30
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KS § 242
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 243 - XX ,VAFAB, samhällsbyggnadschef Anna Widahl, HR-chef Helene
Mårtén,
§ 244 – Kommunchef Åsa Öberg Thorstenson
§ 246-247 - Teknisk chef Carina Elliot
§ 247-251, 265 - Ekonomichef Nicklas Erngren
§ 252 – 257 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas
§ 258 – Energi- och klimatrådgivare Carl Magnus Palmblad

Sammanträdet ajourneras klockan 11.30-13.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 243
Information från förvaltningen m m
XX ,VAFAB, informerar om förslag till ersättningsplaceringar av Trångfors
återbruk och
HR-chefen informerar om resultat från medarbetarenkät som genomfördes
under tiden 4-24 oktober. Svarsfrekvensen inom förvaltningen var 93 %.
Resultatet på värdena för samtliga frågeområden är 4,9 på en skala upp till 6.
Snittet för hela kommunen är 4,8.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 244
Information angående organisation för attraktionsstrategin
Kommunchefen informerar att det behövs mer tid för att sätta organisationen
för attraktionsstrategin. En styrgrupp är tillsatt med representanter från
näringslivsenheten, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen.
Det finns arbetsgrupper och projektledare är utsedda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 245
Information från Region Västmanlands beredningar m m Dnr 56/21
Information lämnas från följande beredningar, sammanträden m m
Sigge Synnergård (L) informerar från SKRs presidiekonferens för kommunfullmäktige.
Ingvor Regnemer (S) informerar från senaste mötet från dels länsstyrelsens
integrationsråd, dels regionens samverkansgrupp för äldre.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2021-12-06

()

KS § 246
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2022

Dnr 321/21

Kenth Erngren (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Håkan Freijd (M).
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2021 § 3.
Tekniska nämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 134 att föreslås fullmäktige anta ny VA-taxa fr o m den 1 januari 2022. Höjning av brukningsavgiften
var enligt förslaget 7,5 % och beaktade Hallstahammars kommuns långsiktiga
behov tillsammans med ny VA-bolagets behov.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 § 221 att återremittera
ärendet för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 november 2021 bland annat att
nuvarande förslag för höjning av brukningsavgift utgår helt från Hallstahammar
kommuns behov för 2022. I samband med genomlysning av brukningsavgiften
uppmärksammades att delar av den föreslagna höjningen (1,9 %) redan kompenserats i 2021-års taxehöjning och att det därför ska beaktas i taxeförslag för
2022. Till 2021 ökade anläggningsavgiften med 10 % och brukningsavgiften
med 2,4 %. Dessa avgifter har debiterats under 2021. Kommande förslag för
2022 är att anläggningsavgiften inte ska höjas utan ligga kvar på 2021 års nivå.
En översyn av anläggningsavgifter kommer i stället att beaktas inför 2023.
Med anledning av ökade kostnader finns behov av att höja brukningsavgifterna
med 5,6 % till år 2022. Behovet uppkommer genom investeringar i nätet och
ökade kostnader. Enligt utredning från Svenskt vatten finns en bedömning om
att taxenivån generellt kommer att behöva fördubblas under de kommande 20
åren, vilket skulle innebära en årlig höjning om ca 3,53 %.
Under 2022 sker uppstart av ett gemensamt bolag Mälarenergi Vatten AB
(MEVAB) där Hallstahammar, Mälarenergi och Surahammar ingår. I de utredningar som gjorts har det framkommit att det finns ett behov av att förstärka
verksamheten med ytterligare investeringar och personella resurser oavsett om
det kvarstår i kommunens drift eller ej. Då detta avser framtida behov är det
inget som beaktas i detta förslag till höjning av brukningsavgifter, utan det får
hanteras av VA-bolaget i kommande taxeförslag.
För ett normalhushåll (typhus A) med en årlig förbrukning om 150 m3 vatten
innebär det att om brukningsavgiften höjs med 5,6 % ökar kostnaden med 406
kronor inklusive moms per år. För ett flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter med en årlig förbrukning på 2000 m3 ökar kostnaden med 3 069 kronor
inklusive moms (motsvarar 205 kr/lägenhet och år).
Justerandes signatur
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Forts KS § 246
Tekniska nämnden har den 24 november 2021 § 158 beslutat föreslå fullmäktige anta att VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2022.
Av beslutet framgår att det ursprungliga förslaget ändrats så att punkten 5.3
andra stycket, under § 5 anläggningsavgifter, skall få följande nya lydelse:
Avgift enligt 5.1 c) tas för fastighet avsatt att användas för bostad endast intill
ett belopp som motsvarar avgift för max 1 600 m2 tomtyta, i övrigt tas ut
endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b)
och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 221 § 205.
Kjell Ivemyr (S) yrkar som ett ändringsyrkande till arbetsutskottets förslag att
punkten 5.3 andra stycket och tredje stycket, under § 5 anläggningsavgifter, ska
ha följande nya lydelse: ”För villafastighet dvs bostadsfastighet med max fyra
lägenheter/bostadsenheter erläggs avgift för max 1 600 m2 tomtyta. Avgift
enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats,
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Kjell Ivemyrs (S) ändringsyrkande och arbetsutskottets förslag i övrigt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2021 § 3 anta VA-taxa för
Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2022.
Härefter återinträder Kenth Erngren (V).

Justerandes signatur
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KS § 247
Starttillstånd för projekt ”Avfallshantering och sortering”

Dnr 378/21

Tekniska nämnden har den 24 november 2021 § 152 beslutat att ansöka hos
kommunstyrelsen om starttillstånd för att ianspråkta 7,2 miljoner kronor från
investeringsbudgeten för 2021-2023 för projektet ”Avfallshantering och sortering”, att hemställa hos budgetberedningen att avsätta nettokostnadsökningen
om 288 630 kronor/år för ”Avfallshantering och sortering”, att projekt redovisas i arbetsprogram och projektuppföljning, samt att en slutredovisning av
projektet ska ske efter genomförandet.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 2 november 2021 att enligt 15 kap.
Miljöbalken ska kommunalt avfall (”hushållsavfall”) källsorteras och hanteras
på ett miljömässigt korrekt sätt. Utöver svensk lag finns även andra beslutade
dokument som stödjer detta såsom nationella, regionala och lokala miljömål
samt även en regional renhållningsordning. Tekniska förvaltningen har genomfört en inventering av avfallsutrymmen i det kommunala fastighetsbeståndet
med syfte att identifiera förutsättningarna för källsortering. Resultatet av
inventeringen visade bl.a. att cirka 80 % av avfallsutrymmena är i mycket
dåligt skick eller saknas helt samt att ingen fastighet har full sortering men att
cirka 65 % har viss källsortering och att cirka 35 % helt saknar källsortering.
Utifrån inventeringens resultat och önskemål från hyresgästerna har tekniska
förvaltningen tagit fram ett koncept för avfallsutrymmen som baseras på bland
annat gällande lagstiftning, branschorganisationens handbok, regional renhållningsordning och lokala trafikföreskrifter. Förvaltningen har även upprättat en
plan för ett genomförande i egen regi omfattande ca 60 st nya avfallsutrymmen
under åren 2021-2024 till en kostnad om 7,2 miljoner kronor. I investeringsplanen för 2021-2023 finns 7,2 miljoner kronor totalt sett för projektet, fördelade
med 2,4 miljoner kronor per år med start 2021. Vinsterna med att skapa förutsättningar för källsortering av kommunalt avfall i kommunala fastigheter är
bl.a.
• Bidra till att uppfylla aktuell lagstiftning enligt Miljöbalken och tillhörande
förordningar
• Bidra till att uppfylla nationella, regionala och lokala miljömål
• Bidra till att uppfylla tekniska nämndens mål
• Bidra till att uppnå målen i regional renhållningsordning
• Agera gott exempel för kommuninvånare och kommunanställda
• Skapa möjligheter för lärande inom kommunens pedagogiska verksamheter
• Skapa möjligheter för minskade kostnader för avfallshanteringen på sikt
• Öka tillgängligheten till källsorteringsmöjligheter
• Öka kvalitén på det kommunala avfallet
Ekonomichefen anför i skrivelse den 25 november 2021 bland annat att i
beslutet från tekniska nämnden framgår det att det i projektet är upprättat en
plan för ca 60 nya avfallsutrymmen som ska iordningställas under perioden
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Forts KS § 247
2021–2024. Ekonomi- och finansenheten ser inte riktigt syftet med att lyfta
hela periodens investeringsbelopp redan nu. Då iordningställningen av varje
avfallsutrymme egentligen är ett eget projekt som kommer driftsättas vid olika
tidperioder under 2021–2024. Syftet kan vara att minimera administration men
det kommer slå tillbaka på så sätt att tekniska själva ska finansiera kapitalkostnaderna som uppstår under projektets gång fram till dess att hela projektet är
slutfört 2024 då de får täckning för kapitalkostnaden enligt förslag till Mål och
Budget 2022–2024. Att lyfta varje avfallsenhet med eget starttillstånd får dock
anses som onödigt administrativt däremot bör det nog ske en begränsning till
årsvis starttillstånd. För att behålla visst handlingsutrymme för att andra investeringsprojekt kan behöva prioriteras högre än detta projekt.
Kommunstyrelsen föreslås att starttillstånd beviljas för projekt ”Avfallshantering och sortering” med 400 000 kronor från investeringsbudgeten 2021 samt
att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget
för Mål och Budget 2022–2024, beviljar starttillstånd för projekt ”Avfallshantering och sortering” med 2 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022, samt
att arbetet som pågår under 2021–2022 avrapporteras i december 2022 och med
en ny begäran om starttillstånd för 2023. Genom att göra på detta sätt så kommer kompensationen för kapitalkostnaderna kunna delas ut årligen istället för
en klump 2024. Detta ger också kommunstyrelsen möjlighet till insyn under
projektets gång samt handlingsutrymme om något händer.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 221 § 206.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja starttillstånd för investeringsprojektet ”Avfallshantering och sortering”, med 400 000 kronor från investeringsbudgeten 2021,
att bevilja starttillstånd för projekt ”Avfallshantering och sortering” med
2 000 000 kronor från investeringsbudgeten 2022,
att tekniska nämnden avrapporterar arbetet som gjorts under 2021–2022 i
december 2022 med en slutredovisning samt ny ansökan om starttillstånd för
2023, samt
att, under förutsättning att projektet håller sig inom tilldelad budget, i samband
med slutredovisning i december 2022 kompensera tekniska nämnden för
kapitalkostnaden.
__________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2021-12-06

()

KS § 248
Revisionsrapport ”Uppföljning av tre fördjupande granskningar 20172019” Dnr 300/21
Revisionen har under 2021 genomfört en uppföljande granskning av tre tidigare
granskningar: Upphandlingsverksamhet, 2019, Kontanthantering, 2017 och
Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare, 2018. Revisionsrapporten
Beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare, 2018 berör socialnämnden.
Revisionen önskar kommunstyrelsens yttrande över rapporten senast den 22
december 2022.
Granskningen fokuserar på vilka åtgärder kommunstyrelsen eller granskad
nämnd beslutar om med anledning av respektive rapport, samt styrelsens eller
nämndens uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Utifrån genomförd
granskning görs den revisionella bedömningen att kommunstyrelsens och
granskade nämnders arbete med att utveckla verksamheterna ifråga och åtgärda
tidigare konstaterade brister delvis bedrivits på ett ändamålsenligt sätt samt att
den interna kontrollen delvis varit tillräcklig. Utifrån genomförd granskning
rekommenderas kommunstyrelsen att vidta åtgärder som säkerställer att samtliga kvarstående rekommendationer åtgärdas.
Ekonomichefen bemöter i skrivelse den 24 november 2021 revisionens iakttagelser och bedömningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 207.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över rapporterna överlämna ekonomichefens skrivelse,
samt
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

_________
Exp till: Revisionen
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 249
Riktlinjer för investeringar t o m 31 december 2027

Dnr 345/21

Nu gällande riktlinje för investerings- och exploateringsbudget fastställdes av
kommunstyrelsen den 3 juni 2019 § 229.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 november 2021 att investeringsprocessen och ansvarsfördelningen har länge varit föremål för diskussion och osäkerhet. Det har funnits ett behov av att formalisera processen
från behovsanalys till slutredovisning. Eftersom antalet investeringsprojekt
de senaste åren ökat i antal har behovet inte minskat utan snarare ökat
exponentiellt. Den nu framtagna riktlinjen kommer att lösa många av dessa
frågor men väldigt mycket handlar om kommunikation både över nämnd/förvaltningsgränserna men även inom förvaltningarna. Den nya riktlinjen beskriver vem som tar fram behov, vem som fattar beslut och så vidare. Målet har
aldrig varit att skriva en komplett instruktionsbok utan mer en kommunövergripande och investeringsövergripande riktlinje som ska passa såväl den
mindre investeringen, som kanske bara berör en förvaltning/nämnd, men
samtidigt kunna användas till de riktigt stora investeringarna. Riktlinjen har
tyngdpunkt i kostnadskontrollen under investeringsprocessen och målet är att
få med alla kostnader som en investering kan innebära.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 208.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 3 juni 2019 § 129 fastställa riktlinjer
för investeringar t o m den 31 december 2027, samt
att bemyndiga kommunchefen att göra smärre justeringar i riktlinjerna.

_________
Exp till: Samtliga nämnder
Reglementspärmen
Kommunchefen
Enhetschefer, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 250
Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
t o m 31 december 2027 Dnr 380/21
Ekonomichefen anför i skrivelse den 25 november 2021 bland annat att den 28
november 2012 beslutade riskdagen om att komplettera befintlig lagstiftning
om god ekonomisk hushållning med nya möjligheter att utifrån reglerna om
balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en
resultatutjämningsreserv.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 § 7 om regler för resultatutjämningsfond men dessa har varit i behov av uppdatering samt behov av att slås
ihop med övriga delar av riktlinje för god ekonomisk hushållning.
Under åren har nya mål för god ekonomisk hushållning tagits tillsammans med
mål och budgetdokumentet och har sett lite olika ut genom åren. Riktlinjens
syfte är att titta långsiktigt på kommunens utveckling inte enbart för kommande
budgetperiod. Denna nya riktlinjen tar därför grunden i ett längre perspektiv
och uttalar mål för god ekonomisk hushållning på ett 10-årsperspektiv. Målen
är väldigt lika de politiska ekonomiska målen men istället för ett fyra årsperspektiv ett 10-årigt perspektiv.
Riktlinjen ersätter inte på något sätt de nuvarande politiska målen utan kompletterar dessa med sitt längre perspektiv. De politiska med sitt kortare perspektiv kan därför sättas både hårdare och mjukare jämfört med riktlinjen på kort
sikt. Dock får inte de kortsiktiga målen sättas så att de långsiktiga målen inte
kan uppnås. Med riktlinjen följer även uppdaterade regler för hantering av
resultatutjämningsreserv. Den reglerar hur avsättning får ske och hur avsättningen får tas i anspråk. Riktlinjen följer lagens beskrivning men pekar på våra
lokala behov.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 209.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att upphäva sitt beslut den 25 mars 2013 § 7 i tillämpliga delar avseende särskilda lokala riktlinjer för såväl avsättning som disponering av resultatutjämningsfonder, samt
att anta Riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
t o m 31 december 2027 enligt en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 251
Hemställan om budgetkompensation motsvarande nettokostnadsökningen
för investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet” Dnr 373/21
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2021 § 135 beslutat, under
förutsättning av tekniska nämndens beslut, att hemställa hos kommunstyrelsen
om budgetkompensation motsvarande nettokostnadsökningen om 35 857
kronor/år till följd av investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet”.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 22 november 2021 bland
annat att sedan Skantzöbadet byggdes har allt spillvatten från badanläggningen
gått till en utsläppspunkt i Kolbäcksån. Utsläppen till ån har bestått av spillvatten från backspolning av filter, vatten från storrengöring av bassängerna
samt dräneringsvatten från badet och campingen. I spillvattnet följer klor och
näringsämnen samt eventuella rester från kemikalier som används vid storrengöring. Bygg- och miljönämnden har varit tydliga med att spillvattnet från bassängernas backspolning och rengöring behöver avskiljas och att man inte
kommer att godkänna att man fortsätter att leda ut detta vatten till Kolbäcksån.
Något föreläggande om att åtgärda detta finns inte för tillfället.
Tekniska förvaltningen föreslår att man, anlägger ett nytt fördröjningsmagasin
med nivåmätning, dräneringspump samt avkloreringsutrustning till en kostnad
om 656 800 kronor. Då det inte finns några medel avsatta för detta, varken i
årets eller nästa års budget för tekniska nämnden, finns förslag om att medel
omfördelas från tekniska nämndens oförutsedda investeringar där det idag återstår 856 800 kronor. Projektet kan då starta under december 2021 och kommer
att vara färdigställt 30 april 2022.
Nettokostnadsökningen om 35 857 kronor till följd av investeringen ”Nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet” kommer att belasta kultur- och fritidsnämnden. Utrymmet finns inte i nämndens budget varför hemställan behöver göras
till kommunstyrelsen om att nämnden får budgetkompensation motsvarande
nettokostnadsökningen om 35 857 kronor till följd av investeringen.
Ekonomichefen anför i skrivelse den 26 november 2021 bland annat att tekniska nämndens oförutsedda investeringar ligger utan någon budgetkompensation för att snabba upp beslutsprocessen när det behövs. Så det finns ingen
avsättning för kapitalkostnader för denna budgetpost. Det finns däremot kvar
kompensationsmedel bland kommunstyrelsens oförutsedda medel. Idag finns
det 931 000 kronor kvar av detta anslag och det motsvarar en kapitalkostnadsavsättning på ca 93 000 kronor över 10 år. Det finns därför en möjlighet att ta
av dessa medel om det inte fattas ett beslut att tilläggsbudgetera dessa medel till
2022. Så även om det inte finns några medel för kapitalkostnaden i anslaget
som det omfördelas från finns det nu en möjlighet att ändå kompensera kulturoch fritidsnämnden för kapitalkostnaden för denna investering. Alternativet är
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att kultur- och fritidsnämnden får återkomma avseende detta till budgetberedningen inför mål och budget 2023–2025.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 210.
Kommunstyrelsen beslutar
att kompensera kultur- och fritidsnämnden med 35 857 kronor, till följd av investeringen av nytt fördröjningsmagasin Skantzöbadet, från kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda medel.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
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KS § 252
Avveckling av pråmen Albert – hemställan om extra medel härför
Dnr 379/21
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 april 2021 § 43 att pråmen Albert
skulle nedmonteras och avlägsnas från uppställningsplatsen och att området
återställs senast den 31 maj 2022. Vidare hemställdes hos kommunstyrelsen om
extra medel om 300 000 kronor minus 20 000 kronor i intäkter för att finansiera
nedmontering och bortforsling av pråmen samt återställande av marken. Området ska vara återställt senast 31 maj 2022.
Kommunstyrelsens beslutade den 7 juni 2021 § 125 att kultur- och fritidsnämndens skulle hantera budgetavvikelse för nedmontering av Albert och återställande av uppställningsplatsen i bokslut 2021.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför nu i skrivelse den 17 november 2021
bland annat att förvaltningen har sedan augusti 2021 igångsatt nedmonteringsarbetet genom försäljning av båtmotor och barlast. Som tidigare framställts saknar kultur- och fritidsnämnden medel för att kunna finansiera nedmonteringsarbetet. Ett arbete som till största delen sker under budgetår 2022.
Som lösning för finansiering av nedmontering av Albert och återställande av
uppställningsplatsen enligt kommunstyrelsens beslut 7 juni § 125 att det skall
hanteras i bokslut 2021 anser förvaltningen att frågan om finansiering av projektet inte är löst i dagsläget. Av den anledningen behöver nämnden åter igen
genom en hemställan pröva frågan en gång till för att säkra finansieringen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2024 § 132 beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen om extra medel om 280 000 kronor för budgetår
2022 för att kunna finansiera nedmontering och bortforsling av pråmen Albert
samt återställande av uppställningsplatsen.
Ekonomichefen anför i skrivelse den 26 november 2021 bland annat att läget
för 2021 är oförändrat det ser ut att bli ett väldigt gott resultat för kommunen
för 2021. Dock ser inte marginalerna lika positiva ut för 2022 utan mycket
hänger då på hur utfallet utvecklar sig under året. Marginalerna för budget 2022
är dock bättre än vad som fanns i budget 2021 genom att medel sätts av för
framtida kostnader. Det hade varit önskvärt om detta hade kunnat genomföras
under 2021 men är det inte möjligt så får detta hanteras i bokslut 2022. Det
finns dock inga garantier för att det kommer rymmas i resultatet för 2022 men
högst troligt så borde det rymmas. I värsta fall innebär det om denna kostnad
måste hanteras i bokslut 2022 att detta gör att kommunen får ett negativt
balanskravsresultat som måste återställas. Nu finns det ett förslag att avsätta en
del av årets resultat till en resultatutjämningsreserv som i så fall kan behövas
utnyttjas för att hantera underskottet. Avslutningsvis föreslås att kultur- och
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fritidsnämnden försöker hinna med att avveckla pråmen Albert under 2021 men
om det inte går får kultur- och fritidsnämndens budgetavvikelse för att avveckla
pråmen Albert hanteras i bokslut 2022.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 211.
Kommunstyrelsen beslutar
att kultur- och fritidsnämnden får hantera budgetavvikelse för nedmontering av
Albert och återställande av uppställningsplatsen i bokslut 2022.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 253
Slutredovisning av projekt självbetjäningssystem samt hemställan om
omfördelning av medel i investeringsbudgeten Dnr 81/21
I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2021 finns inköp av
självbetjäningssystem till Skantzöbadet upptagen. Syftet med investeringen av
en sådant system vid badanläggningen är att få snabbare genomgång i kassan
och utsläpp, minskat behov av bemanning, gäster kan själv köpa badentré
digitalt via webben med olika ankomsttider vilket minskar köbildning. Kulturoch fritidsnämnden beslutade den 15 mars 2021 § 44 att ansöka om starttillstånd för inköpa av nytt självbetjäningssystem.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 44 att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 500 000 kronor för inköp av självbetjäningssystem och att nettokostnadsökning om 54 675 kronor framöver ska rymmas
inom nämndens budget. Vidare ska kultur- och fritidsnämnden inkomma till
kommunstyrelsen med en ekonomisk redovisning av projektet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 2021 att den
målbild som förvaltningen hade vid projektstart var att systemet skulle vara på
plats med alla nödvändiga uppkopplingar till i slutet av juni. På grund av förseningar av leverans av utrustning m m från leverantören kunde systemet tas i
bruk först i mitten av juli. När det väl var på plats har systemet bland annat
genererat minskade köer och skapat smidigare entrélösningar till badet. Investeringen var beräknad till 500 000 kronor. På grund av extra kostnader för
injustering av system samt högre fraktkostnad blev projektets totalkostnad
555 300 kronor. Nettokostnaden har ökat till 64 026 kronor. Förvaltningen
anser trots förseningar av leverans av material från leverantören har projektet
kunnat slutföras under den gångna sommaren. Drygt 16 000 webbokningar har
genomförts vilket visar på att många besökare utnyttjat systemet.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2021 § 118 beslutat att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen och samtidigt hemställa om att i
2021 års investeringsbudget omfördela 55 300 kronor till projekt självbetjäningssystem varvid 23 600 kronor tas från projekt ny skurmaskin till Nibblehallen och 31 700 kronor från projektet Vallmobadet, att 31 700 kronor återställs till projektet Vallmobadet i investeringsbudgeten för 2022, samt att den
ökade nettokostnadsökningen ryms inom nämndens budgetram.
Ekonomichefen anför i skrivelse den 26 november 2021 bland annat att självbetjäningssystemet verkar ha blivit väl utnyttjat redan första året och med tiden
kommer det säkert nyttjas mer vilket ger badet möjlighet att använda sin personal på ett annat sätt än att manuellt sitta och ta betalat i badentrén. Detta bör
även ge ett bättre flöde för besökarna till badet att snabbar komma in
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istället för att stå och vänta på att få betala. Ekonomi- och finansenheten ser
inget syfte i att omfördela budget på grund av överdraget av budget. Eftersom
kapitalkostnaden kommer inrymmas i kultur- och fritidsnämndens nuvarande
budget och det inte ska omfördelas några medel för kapitalkostnaden så motiverar inte det heller till någon omfördelning. Utan ekonomi- och finansenheten
föreslår att redovisningen godkänts utan några omfördelningar.
Förslagen som kultur- och fritidsnämnden föreslår bedöms bara generera mer
administration och riskerar att inte ge en rättvisande bild av projektets utfall.
Hade överdraget observerats tidigare hade en omfördelning enligt förslaget
varit bra men inte i efterhand. Kultur- och fritidsnämnden skriver att kapitalkostnaden för investeringen ökar med nästan 10 000 kronor men glädjande nog
blir den genomsnittliga ökningen av kapitalkostnaden på grund av överdraget
lite lägre än de beskriver. Den ökar från 54 675 kronor till 60 722 kronor per år,
så en ökning med 6 047 kronor i snitt per år. Avslutningsvis föreslås att slutredovisningen godkänns, samt att nettokostnadsökning hanteras inom kulturoch fritidsnämndens budgetram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 212.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen,
att avslå kultur- och fritidsnämndens hemställan om omfördelning i investeringsbudgeten för år 2021, samt
att den ökade nettokostnadsökningen 6 047 kronor/år får hanteras inom kulturoch fritidsnämndens budgetram.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 254
Återsökan av medel gällande stöd till föreningslivet med anledning av
Covid-19 – kultur- och fritidsnämnden Dnr 374/21
Kommunstyrelsen beslutade den 12 april 2021 att avsätta 400 000 kronor för
stöd till föreningar i Hallstahammars kommun med anledning av coronaviruset.
Kommunstyrelsen beslutade också att kultur- och fritidsnämnden får återsöka
medel hos kommunstyrelsen för beviljade och utbetalda stöd till föreningarna
och det då ska bifogas redovisning där det ska framgå vad som beslutats.
I de av kultur- och fritidsnämnden antagna interna riktlinjer framgår vilka förutsättningar som gäller för ansökan. Förningen ska antingen vara en registrerad
ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun
som drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Uppbära
verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun. I ansökan skulle
det också framgå: Vilket ekonomisk stöd organisationen behöver till följd av
covid-19 under perioden 1 januari-30 juni 2021.Vilka andra stöd som organisationen har sökt på grund av covid-19 och eventuella besked för dem. Vilka
andra stöd organisationen planerar att ansöka om till följd av covid-19.
Beskrivning av föreningens nuläge och vilka åtgärder organisationen gör för att
den ekonomiska påverkan ska bli så liten som möjlig till följd av covid-19. Till
ansökan ska bifogas utfall 2020, fastslagen budget 2021, nuvarande utfall 2021
samt prognos för helåret 2021 för varje intäkts- och kostnadspost.
Under ansökningsperioden inkom 21 ansökningar. 8 föreningar har beviljats
stöd och 13 föreningar har fått avslag på sina ansökningar. Kultur- och fritidschefen har sammanställt redovisning av de bidrag som kultur- och fritidsnämnden beviljat föreningar. Totalt har nämnden beviljat bidrag till föreningar om
260 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2021 § 119 besluta att
ansöka hos kommunstyrelsen om 260 000 kronor för beviljade bidrag till föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av Covid-19.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 213.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kultur- och fritidsnämndens redovisning avseende beviljade
bidrag till föreningar med anledning av Covid-19, samt
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 260 00 kronor för beviljade bidrag till
föreningar som drabbats ekonomiskt på grund av Covid-19.
_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 255
Redovisning av Hallsta Ridklubbs ekonomi t o m september 2021
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 25 oktober 2021 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi t o m september 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2021 § 120 beslutat att
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 214.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 256
Slutredovisning av projekt ny skurmaskin till Nibblehallen

Dnr 80/21

I kommunfullmäktiges fastslagna investeringsbudget för år 2021 finns inköp av
ny skurmaskin till Nibblehallen upptagen. Syftet med investeringen är att
ersätta den gamla slitna skurmaskinen med en ny. I investeringsbudgeten beräknade projektet kosta 150 000 kronor. Kultur- och fritidsnämnden beslutade
den 17 februari 2021 § 20 att ansöka hos kommunstyrelsen om starttillstånd för
inköp av skurmaskin till Nibblehallen.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 41 att bevilja kultur- och fritidsnämnden starttillstånd om 150 000 kronor och att nettokostnadsökning om
22 886 kronor framöver ska rymmas inom nämndens budget. Vidare ska kulturoch fritidsnämnden inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk redovisning av projektet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 3 november 2021 att investeringen landande på 126 400 kronor. Den beräknade tidsplanen har inte
kunnat hållas på grund av försenad leveranstid av produkten från leverantören.
Förvaltningen anser att trots försening av leverans av skurmaskinen från leverantören har projektet kunnat slutföras under augusti 2021.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 november 2021 § 117 beslutat att godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 215.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 257
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att rusta upp idrottsytan i
nordöstra Kolbäck Dnr 255/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”I nordöstra Kolbäck finns det en
asfaltsyta med högt staket som ser ut som att vara en idrottsyta. Den skulle
kunna bli en någorlunda fungerande idrottsyta med relativt små medel, med
ogräsrensning, med lite kallasfalt och kanske med några basketkorgar.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Rustar upp idrottsytan söder om Valentingatan 13 i Kolbäck.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 28 oktober 2021 att man
tillsammans med tekniska förvaltningen under 2021 bland annat sammanställt
alla motions- och idrottsytor som ingår i tekniska förvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningens skötselprogram. Detta för att få en bättre överblick. Den
yta som motionären hänvisar till är inte en yta som politiskt beslutat om ska
vara en idrottsyta och följaktligen inte heller ingår i underhållsplanerna som en
sådan. Kultur- och fritidsförvaltningen anser heller inte att denna yta ska bli
upptagen i nuvarande skötsel- och underhållsplaner som en idrottsyta att förvalta och underhålla.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 § 115 att motionen
ska avslås med hänvisning till att ytan inte är någon idrottsyta som kommunen i
dag förvaltar och underhåller och den kommer inte att tas upp som en idrottsyta
inom nämndens ansvarsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 216.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen med hänvisning till att ytan inte är någon idrottsyta som
kommunen i dag förvaltar och underhåller och den kommer inte att tas upp som
en idrottsyta inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.
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KS § 258
Redovisning av effekten av genomförda energieffektiviseringar vid ombyggnation av Kulturhuset – första halvåret 2021 Dnr 321/19
En ombyggnation på Kulturhuset har genomförts där syftet med insatsen var att
tillgodose inneklimatet med en godkänd ventilation, leva upp till ställda brandkrav och minska energiförbrukningen för hela byggnaden. Kommunstyrelsen
har i samband med ombyggnationen den 30 mars 2020 § 58 bland annat beslutat att tekniska nämnden särskilt, halvårsvis till och med 31 december 2021
ska redovisa effekten av genomförda energieffektiviseringar. Därefter har
kommunstyrelsen den 25 januari 2021 § 7 beslutat att tekniska nämnden framöver ska komplettera redovisningen så att det även framgår vem som får del av
drifteffekten, analys av drifteffekten i förhållande till kostnaden inklusive pay
off tiden.
Tekniska förvaltningen redogör i analys för Kulturhusets energianvändning.
Bland annat anförs att kostnader relaterade till åtgärderna fönster och vattenburen uppvärmning är årligen 377 000 kronor och den första beräknade besparingen var 120 000 kronor om året. Utfallet för januari-juni om 52 000 kronor
är lägre än den beräknade besparingen, även omräknat till helår då merparten
av årets kalla månader ligger i början på året. Den beräknade kostnaden för
ombyggnad av Kulturhuset har överskridits och merkostnaden belastar tekniska
nämndens budget enligt beslut. Eftersom kultur- och fritidsnämnden inte betalar för el och värme så tillfaller besparingen, från åtgärderna kopplade till
fönster och konvertering till vattenburen värme, tekniska nämnden.
Det går inte att göra en analys av energianvändningen och besparingseffekter
kopplat till den per halvår, eftersom gradtimmarna inte är jämnt fördelade över
året. Gradtimmarna avgör hur mycket energi en byggnad använder för att
värma till ett behagligt inomhusklimat. En energiberäkning som denna är en
teoretisk uträkning och visar ungefär vad man kan vänta sig. Vädret kommer
alltid att bestämma utfallet.
Tekniska nämnden har den 24 november 2021 § 154 beslutata att godkänna
redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 217.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att tekniska nämnden ska följa upp kommunstyrelsens tidigare beslut och inkomma
till kommunstyrelsen med en redovisning efter december 2022, där det framgår
effekten av genomförda energieffektiviseringar, vem som får del av drifteffekten, analys av drifteffekten i förhållande till kostnaden inklusive pay off
tiden.
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Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att godkänna redovisningen, samt
att tekniska nämnden ska följa upp kommunstyrelsens tidigare beslut och inkomma till kommunstyrelsen med en redovisning efter december 2022, där det
framgår effekten av genomförda energieffektiviseringar, vem som får del av
drifteffekten, analys av drifteffekten i förhållande till kostnaden inklusive pay
off tiden.

__________
Exp till: Tekniska nämnden
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KS § 259
Kompetensplan Västmanland 2030 – för en hållbar och inkluderande
kompetensförsörjning 2030 – för yttrande Dnr 367/21
Region Västmanland har översänt förslag gällande Regional utvecklingsstrategi
för perioden som sträcker sig till 2030 till Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska var Region Västmanland tillhanda senast den 10 december
2021.
I den regionala utvecklingsstrategin är kompetensförsörjningsfrågorna högt
prioriterade. Kompetensplan Västmanland är en konkretisering av den Regionala utvecklingsstrategin avseende en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning. Syftet med planen är att den ligger som grund för planering av insatser som rör kompetensförsörjning och kompetensutveckling och berör ett flertal
aktörer som skapar utvecklingskraft inom kompetensförsörjningsområdet, både
enskilt och gemensamt. Planen ska läsas tillsammans med den Regionala utvecklingsstrategin, RUS, som pekar ut riktningen och ligger till grund för kompetensplanen. Förslaget till plan har tagits fram genom en nära samverkan med
länets kommuner, arbetsförmedling, utbildningsaktörer och övriga aktörer som
på olika sätt arbetar inom kompetensförsörjningsområdet. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer har en central funktion att samordna och driva på arbetet
med att åstadkomma en effektiv matchning av utbud och efterfrågan av kompetens i hela regionen. Avsikten är att Kompetensplan Västmanland ska ange
prioriteringar samt riktning för länet att samlas kring och styra mot. I planen
framförs tre delmål som de framför allt siktar på:
-

Delmål 17 (öka andelen elever som fullföljer sina studier med godkända
resultat)
Delmål 18 (öka andelen företag och organisationer som upplever att de
har lätt att hitta rätt kompetens vid rekrytering)
Delmål 19 (öka andelen sysselsatta)

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 november 2021 bland
annat att Hallstahammars kommun anser att de utvalda och prioriterade utvecklingsområdena är både viktiga och aktuella och bör prioriteras. Kompetensförsörjning är absolut nödvändigt men kräver kompetens och resurser. Det
behövs kunniga personer som kan driva projekten framåt och det krävs även att
det finns ekonomiska medel. Detta bör vara en roll som regionen kan ta på sig
och inte lägga ut på kommunerna. För att få med näringslivet i arbetet framgångsrikt tror Hallstahammars kommun att de är viktigt att arbeta aktivt. För att
genomföra denna samverkan önskar vi att regionen kommer att tillföra resurser
som tillsammans med befintliga resurser i kommunen kan stärka samarbetet
med näringslivet. Hallstahammars kommun tror också att det är viktigt att alla
parter anammar ett regionalt perspektiv och lösningsfokus för att lyckas adressera regionens särskilda utmaningar. Vidare behöver spelplanen på arbetsmarkJusterandes signatur
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nadssidan säkerställas och göras transparent och långsiktig/hållbar. I planen
talas det om säkrare och förbättrade arbetsmarknadsinsatser och Hallstahammars kommun delar den uppfattningen och tror dessutom att länets kommuner
kan spela en aktiv roll i detta gemensamma arbete. Det är inte alltid med enkelhet de redovisade utvecklingsområdena, målen och prioriteringarna i kompetensplanen ger en tydlig vägledning för hur länet gemensamt ska nå de mål som
pekas ut i RUS:en avseende kompetensförsörjning i Västmanland. Här önskar
vi att man genom handlingsplaner och föreslagna aktiviteter påvisar hur målen
ska kunna uppnås. Hallstahammars kommun gör bedömningen att de valda områdena och prioriteringarna är väl avvägda och bra. Att lägga mer resurser
längre ner i åldrarna för att få våra unga i utbildning och arbete kommer påverka den totala försörjningskvoten och kan komma att vända trenden på den
negativa spiralen.
Under prioritering 3.1.2.1 vill Hallstahammars kommun särskilt lyfta fram
behovet av språkombud i t ex kommunala äldreboenden och svenskundervisning kopplat till arbetslivet och i arbetslivet som framgångsfaktorer. Historiskt
har vi i Sverige arbetet väl med aktiv språkträning på arbetet och därmed kortat
ner tiden i utanförskap/arbetslöshet avsevärt. På detta sätt kan andelen sysselsatta öka.
Ökade möjligheter till vuxenutbildning innan man fyllt 20 år bör också undersökas. Detta kan innebära kortare tid i utanförskap, studier och arbete. Det finns
redan idag kommuner som gjort detta med goda resultat. Dessa individer kan då
i en förlängning snabbare komma in på arbetsmarknaden i t ex arbete. Flexibla
studiemöjligheter och distansstudier bör utvecklas gemensamt för större effektivitet och genomslag.
Sammantaget bör Kompetensplan Västmanland 2030 kunna fungera väl som en
del i en hållbar och inkluderande kompetensförsörjning. Vi anser att regionen
ska äga planen samt ha ansvaret att söka finansiella medel.
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2021 § 218 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsens utan eget förslag.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att förvaltningens skrivelse ska överlämnas som kommunens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande
att som sitt yttrande över Kompetensplan Västmanland 2030 överlämna förvaltningens skrivelse 2021-11-25.
__________
Exp till: Region Västmanland
Kommunchef
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Västmanlands integrationsstrategi 2021 – 2026 – för undertecknande
Dnr 58/21
Integrationsrådet i Västmanland har beslutat att en ny regional integrationsstrategi ska tas fram. Integrationsrådet har också arbetat fram ramarna för strategin och beslutat om vision, övergripande mål och målområden. Därefter har
Länsstyrelsen i Västmanland i samverkan med berörda aktörer i länet tagit fram
ett förslag på integrationsstrategi för Västmanland. Länsrådets möte har, efter
revidering, beslutat att fastställa strategin. Respektive organisation ska nu fatta
beslut om de vill underteckna strategin.
Västmanlands integrationsstrategi syftar till att ge integrationsarbetet i länet
gemensamma ramar samt att stärka samhandlingen mellan berörda parter i
länet. Integrationsstrategin syftar även till att skapa god och lyckad integration
på både individ- och samhällsnivå under perioden 2021–2026.
Kommunstyrelsen har den 12 april 2021 yttrat sig över förslaget till Västmanlands integrationsstrategi 2021–2026. Av yttrande framgår att Hallstahammars
kommun tycker att strategins nulägesanalys, intentioner och identifierade målområden är bra och vi gärna deltar i det gemensamma arbetet för bättre integration och ett gott och hållbart liv för alla invånare i länet. Många av delmålen
är mycket bra och vi delar i mångt och mycket de identifierade utvecklingsområdena. Det finns även delmål som vi är tveksamma till om de hör hemma i en
gemensam strategi av olika skäl. Synpunkterna redovisas närmare i yttrandet
från den 12 april 2021.
Arbetsutskottet beslutade den 29 november 2021§ 219 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsens utan eget förslag.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att strategin ska undertecknas då hänsyn tagits till kommuns tidigare synpunkter på strategin.
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på Kjell Ivemyrs (S) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Kjell Ivemyrs (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande
att underteckna Västmanlands integrationsstrategi 2021-2026.
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Mot beslutetet reserverar sig Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M),
bilaga 1 § 260/2021.
Mot beslutet reseverar sig Claes Gustavsson (SD).

__________
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kommunchef
Samtliga nämnder f k
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Reglemente för kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2022

Dnr 370/21

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2018 §
73 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att
fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå
anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya
ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kommunstyrelsen utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 220.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut d en 23 april 2018 § 73 och den 25 maj
2020 § 51 anta nytt reglemente för kommunstyrelsen enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
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Reglemente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2022 Dnr 372/21
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 18 februari
2019 § 3 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att
fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att
föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya
ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för tekniska nämnden utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Tekniska nämnden föreslår den 24 november 2021 § 159 att fullmäktige ska
anta nytt reglemente och att ansvarfördelningen mellan nämnderna framgår
av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 221.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 18 februari 2019 § 3 och den 25 maj
2020 § 51 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
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Reglemente för kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022
Dnr 369/21
Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2018 §
76 och den 25 maj 2020 § 51.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 128 bland annat att
fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden
och kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2022 samt uppdrog till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden att föreslå
anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen utifrån den nya
ansvarsfördelningen.
Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kultur- och fritidsnämnden utifrån fullmäktiges beslut om ny ansvarsfördelning mellan nämnderna ovan.
Kultur-och fritidsnämnden föreslår den 24 november 2021 § 126 att fullmäktige ska anta nytt reglemente och att ansvarfördelningen mellan nämnderna
framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 222.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sina beslut den 23 april 2018 § 76 och den 25 maj 2020
§ 51 anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet
hörande bilaga, samt
att ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kulturoch fritidsnämnden framgår av fullmäktiges beslut den 25 oktober 2021 § 128.
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Översiktsplan för Sala kommun 2050 – för yttrande Dnr 320/21
Sala kommun har översänt ett förslag till ny översiktsplan till Hallstahammars
kommun för samråd. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, bygg-och miljönämnden
och kultur- och fritidsnämnden.
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens
struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade
större orter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en multidisciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har samtliga beslutat uttala att
man inte har något att erinra över samrådsremissen.
Samhällsbyggnadsenheten har meddelat att man är positiva till Salas utveckling
och att man inte har något att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2021 § 223
Kommunstyrelsen beslutar
att uttala att man inte något att erinra mot Sala kommuns översiktsplan 2050.

__________
Exp till: Sala kommun
Samtliga nämnder
Samhällsbyggnadsenheten
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Omfördelning av budget mellan tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen med anledning av ändrad ansvarsfördelning Dnr 385/21
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 162 om mål och budget för perioden 2022–2024. I beslutet delegerades till kommunstyrelsen att
göra omfördelning av nämndernas ramar avseende omfördelningen av ansvar
mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.
Ekonomichefen anför i skrivelse den 1 december 2021 att bakgrunden är att
under 2021 har en uppdelning gjorts mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen avseende ansvar som samhällsbyggnadsenheten övertar från tekniska
förvaltningen. Det gäller bland annat skogsverksamheten, exploateringsverksamheten, tomträtter med mera. Detta innebär att samhällsbyggnadsenheten
övertar framförallt intäkter som tidigare tillfallit tekniska förvaltningen. Läggs
både intäkter och kostnader ihop så innebär omfördelningen mellan tekniska
nämnden och kommunstyrelsen att kommunstyrelsens budgetram minskar med
3 065 000 kronor och tekniska nämndens budgetram ökar med 3 065 000 kronor. När det gäller omfördelningen mellan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden så blir tekniska nämnden utförare och kultur- och fritidsnämnden beställare. Det vill säga att kultur- och fritidsnämnden får budgeten för
kostnaderna i sin driftsbudget och tekniska nämnden räknar då med en intäkt
för skötsel av anläggningarna.
Totalt så minskar kommunstyrelsens ram med 3 065 000 kronor, tekniska
nämndens ram ökar med 849 000 kronor och kultur- och fritidsnämndens ram
ökar med 2 216 000 kronor. Omfördelningen enligt detta förslag är behövligt ur
internredovisningsperspektivet men förändrar inget ur externredovisningsperspektivet. Förändringen gör att budgeten kopplas till den ansvariga nämnden
istället för att ligga hos utföraren. Det kan tyckas märkligt att kommunstyrelsens ram minskar trots att de får ett utökat ansvar men det beror på att områdena som övergår genererar mer intäkter än kostnader.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att från och med budget 2022 minska kommunstyrelsens
budgetram med 3 065 000 kronor, utöka tekniska nämndens ram med 849 000
kronor samt utöka kultur- och fritidsnämndens ram med 2 216 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) yrkande
att från och med budget 2022 minska kommunstyrelsens budgetram med
3 065 000 kronor, utöka tekniska nämndens ram med 849 000 kronor samt utöka kultur- och fritidsnämndens ram med 2 216 000 kronor.
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Val till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2022
Kommunstyrelsen beslutar
att till uppdrag inom Stiftelsen Trångfors smedja 2022 utse:
Ledamot tillika vice ordförande
Rolf Korsbäck (S)
Revisor

Ersättare

Per Hedfors (M)

Bo Hedman (S)

________
Exp till:
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Val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening
u p a Dnr 386/21
Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden från ordinarie föreningsstämma 2022 t o m ordinarie föreningsstämma 2023 i föreningens styrelse utse:
Ledamot tillika ordförande

Ersättare

Rolf Hahre (S)

Kenth Erngren (V)

________
Exp till:
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Krav på vaccinering mot Covid-19 vid nyanställning inom utpekade
yrkesområden samt riktlinjer för omplacering av ovaccinerade medarbetare Dnr 387/21
Jenny Landernäs (S) väcker vid sittande sammanträde ärende angående krav på
att personen är vaccinerad mot Covid 19 vid nyanställningar till utpekade
yrkesområde, samt att riktlinjer tas fram för att omplacera ovaccinerade medarbetare som arbetar i kontaktyrken, exempelvis inom äldreomsorgen, omsorgen och hemtjänst.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle.
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Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-12-06
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-12-06
- Arbetsutskottets protokoll 2021-11-29
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
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