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Plats och tid
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Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.40
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Kjell Ivemyr (S)
Mariette Sjölund (S)
Thure Andersen (S) § 201
Marijo Edlund (S)
Tony Frunk (S)
Reijo Tarkka (V)
Hans Strandlund (M)
Sigge Synnergård (L)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Tommy Emterby (KD)
Åsa Kfouri (MP) § 202-222
Ersättarna: Rolf Hahre (S), Lennart Ahlström (S), Örjan Andersson (S), Åsa Kfouri
(MP) § 201, Peter Ristikartano (MP), Pia Håkansson (S), Annica Lindholm (V), Jenny
Landernäs (M) § 201-217, David Lindberg (L), samt Carina Iwemyr, sekreterare,
kommunchef Carin Becker-Åström, övriga deltagare se § 203

Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Tony Frunk (S) och Anna Gunstad Bäckman (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 7 december 2017 klockan 09.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

201 - 222

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

...........................................................................................................................................

Tony Frunk (S)

Anna Gunstad Bäckman (C)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen §§ 201 - 222

Sammanträdesdatum

2017-12-04

Anslaget uppsättes

2017-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2017-12-29
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KS § 201
Information av kommunchefen/förvaltningen Dnr 40/17
Konsult XX informerar om arbetet med översynen av en
samhällsbyggnadsorganisation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 202
Information från Region Västmanlands beredningar Dnr 40/17
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det
senaste mötet. Därutöver informerar Annica Lindholm (V) informerar från
senaste mötet med jämställdhetsrådet. Catarina Pettersson (S) informerar från
senaste mötet med miljö- och klimatrådet. Rådet kommer att arbeta inom 14
olika områden.
Reijo Tarkka (V) informerar från konferens inom området finskt förvaltningsområde med fokus på skola/undervisning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 203
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande
paragrafer
§ 201 - Konsult XX
§ 204 - HR-chef Helene Mårten och ekonomichef Kenth Erngren
§ 205-208 –Planchef Jacob Lithammer
§ 212, 213, 219 – Ekonomichef Kent Erngren
§ 214-215 – Kommunchef Carin Becker-Åström
§ 216 – Representanter från HARK; XX, XX, XX, XX, kommunchef Carin
Becker-Åström, ekonomichef Kent Erngren, kultur-och fritidschef Sven-Olof
Juvas, enhetschef Jan Fagerström
§ 217- Kommunchef Carin Becker-Åström, ekonomichef Kenth Erngren
§ 220 - HR-chef Helene Mårtén
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.00.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur
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KS § 204
Redovisning av rehabprojektet ”Personalförsörjningskedjan” samt
överföring av medel till projektet Dnr 31/17
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 bl a att ur planreserven för 2017
ianspråkta 2 miljoner kronor för projektet ”Projektet personalförsörjningskedjan” samt att från 2018 års budget ska 2 miljoner kronor omfördelas från
nämnderna till kommunstyrelsen. Därefter har kommunstyrelsen beslutat att
projektgruppen ska redovisa projektet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt till kommunstyrelsen inör utbetalning av de ansökta medlen ur planeringsreserven vid slutet av 2017.
Projektet löper under tiden 1 april 2017 till den 31 mars 2019.
HR-enheten redovisar i skrivelse den 20 november 2017 vilka insatser som
genomförts, Sjukfrånvaro och sjuklönekostnader och ekonomisk redovisning av
projektet. Beräknade kostande för 2017 uppgår till 1 398 720 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 152.
Kommunstyrelsen beslutar
att från planreserven 2017 överföra 1,4 miljoner kronor till projektet personalförsörjningskedjan samt
att projektgruppen skriftligen redovisar projektet såväl ekonomiskt som
verksamhetsmässigt till kommunstyrelsen i delårsrapport och årsredovisning
2018 och i delårsrapport för 2019.

__________
Exp till: HR-chefen
Finans- och ekonomieheten

Justerandes signatur
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KS § 205
Detaljplan för kvarteret Vattentornet Dp 217 – för antagande
Dnr 305/15
Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya småhustomter och
andra typer av bostadsbebyggelse är stort. Den före detta cementgjuteritomten
är utpekad som exploateringsområde för bostäder i kommunens översiktsplan.
Områdets centrala placering i Kolbäcks tätort med omgivande bostadsbebyggelse gör området lämpligt för förtätning. Planens syfte är därför att pröva den
så kallade Cementgjuteritomten och mark i dess anslutning för bostadsändamål
i form av småhus och flerbostadshus med tillhörande infrastruktur.
Planförslaget har varit ute på samråd mellan den 15 maj och 22 juni 2017.
Under samrådet kom det in 17 skriftliga synpunkter som finns redovisade i en
samrådsredogörelse. Planen skickades sedan ut på granskning mellan den 17
oktober och den 10 november 2017. Under granskningen kom det in 14 skriftliga synpunkter, vilka redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen
har endast mindre förändringar gjorts i planbeskrivningen och plankartan.
Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardförfarande. Det innebär att kommunstyrelsen kan fatta beslut om att anta planen.
Planförslaget innebär fram för allt att ny tomtmark för småhus med tillhörande
väginfrastruktur skapas i centrala Kolbäck. Planförslaget skapar också möjligheter för byggnation av mindre flerbostadshus, radhus eller kedjehus på en del
av ytan, samt bevarar och tillför gång- och cykelvägar samt parkremsor i området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 161.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan för Kv Vattentornet, Dp 217, samt
att detaljplan för Kv Vattentornet, DP 217 bedöms vara förenligt med kraven på
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet Miljöbalken.

_________
Exp till: Planavdelningen
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KS § 206
Aktualitetsprövning av Hallstahammars översiktsplan

Dnr 150/17

I oktober 2011

antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars
kommun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår
byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte ett
bindande dokument utan endast vägledande. I översiktsplanen ska det framgå:
•
•
•
•

Grunddragen av mark- och vattenanvändningen.
Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras.
Hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer.
Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitetsprövas av kommunfullmäktige. Syftet med prövningen är att besluta om översiktsplanen fortfarande är aktuell som ett underlag för den långsiktiga utvecklingen
av kommunens fysiska miljö.
I arbetet med att aktualitetspröva översiktsplanen har samtliga nämnder fått ge
sina synpunkter.
Länsstyrelsen har samtidigt kommit in med sina synpunkter i en sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsen anser att kommunens översiktsplan är aktuell eftersom inga stora förändringar i lagstiftningen har skett sedan planen
antogs.
Efter att ha samrått med kommunens nämnder och Länsstyrelsen anses översiktsplanen som helhet fortfarande aktuell men att flera förändringar behöver
göras. Översiktsplanen behöver därför revideras med start 2018. Om en revidering inte sker kan kommunen på sikt få problem med utbyggnadsområden vad
gäller bostäder, industrier, skolor och sociala verksamheter. Översiktsplanens
syfte som ett sammanhållande dokument för kommunens utveckling riskerar
även att minska vilket kan bidra till svårigheter att ta beslut i framtida frågor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 162.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att kommunens översiktsplan är aktuell, samt
att revidering av översiktsplanen påbörjas under 2018.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 207
Taxa för kart- och mätverksamet fr o m den 1 januari 2018

Dnr 284/17

Tekniska nämnden föreslår den 20 november 2017 § 128 att fullmäktiga ska
anta ny taxa för kart- och mätverksamheten fr o m den 1 januari 2018.
Nuvarande kart- och mättaxa grundar sig på en mall från Sveriges kommuner
och landsting (SKL). Taxan behandlar kommunens kart- och mätverksamhet
där ersättning kan tas ut enligt plan- och bygglagen. Den nu gällande taxan har
använts sedan 2012 och problem har påträffats med gällande taxa. Bland annat
är taxan svår att tolka både för handläggare och för allmänheten som ska betala
för sin åtgärd. För att underlätta hanteringen av kommunens kart- och mätverksamhet har en ny taxa tagits fram.
I förslaget till ny taxa har många delar av den gamla taxan tagits bort. De vanligaste åtgärderna som avgift för nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll
finns kvar i likhet med gällande taxa. För alla övriga åtgärder har ett timpris
räknats fram. Timpriset sätts dels för att underlätta fakturering för kommunen
och dels för att lättare kunna meddela beställaren om kostnaden. Timpriset är
räknat utifrån kommunens självkostnad för att tillhandahålla tjänsten och är lika
oavsett handläggare.
Gällande taxa tar även betalt för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information vilket helt har tagits bort i förslaget till ny taxa. Anledningen till det är
att öppna data nu förespråkas inom en mängd geodataägare i Sverige, däribland
Lantmäteriet som har en uttalad strategi att gå mot att geografisk information är
fritt och tillgängligt för alla att använda. Inom kommunen ser vi inget behov att
ta betalt för geodata som kan användas av privatpersoner, företag m m till
exempel för att bidra till ny innovation samt att invånarna får insyn i kommunens data. Till stor del handlar det om den kommunala primärkartan som vi
själva ajourhåller och som nu kan släppas fri för användning.
I korthet görs följande ändring från gällande taxa.
• Enhetlig timdebitering inom kart- och mätverksamheten.
• Kommunal geodata släpps fri, avgift endast för handläggning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 163.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att upphäva sitt beslut den 15 juni 2015 § 84 och från och med den 1 januari
2018 fastställa ny taxa för kart- och mätverksamheten i enlighet med en till
ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur
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KS § 208
Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030 - för yttrande
Dnr 162/17
Arboga kommun har översänt utställningshandlingar för ny översiktsplan för
Arboga kommun, ”Framtidens Arboga – översiktsplan för Arboga kommun
med utblick mot 2030”. Planen har varit ute på samråd före sommaren. I samrådsskedet beslutade kommunstyrelsen att uttala att man inte hade något att
erinra mot förslaget. Yttrande ska vara Arboga kommun tillhanda den 11
december 2017.
De synpunkter som kommit in har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande. Planens inriktning, att Arboga ska ha planeringsberedskap för en befolkningsökning som motsvarar 15 000 invånare 2030, ligger fast. Det innebär
att planeringen behöver möjliggöra 40-50 nya bostäder i Arboga. Förslaget
visar var bostäderna kan placeras och anger kommunens intention för hur
planeringen bör se ut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 164.
Kommunstyrelsens beslutar
att som sitt yttrande uttala att man inte har något att erinra mot förslaget.

__________
Exp till: Arboga kommun
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KS § 209
Svar på motion av David Lindberg (L) angående miljöriktigt och kostnadsbesparande reningsverk Dnr 74/17
David Lindberg (L) anför i en motion: ”Jag önskar att kommunen utreder och
undersöker om och när vi kan investera i ett nytt reningsverk. Tekniken finns
idag för att effektivt återvinna avloppsslam och allt som hör därtill. Skillnad
från idag är att en modern installation betalar sig själv ganska omgående men
framförallt skapar intäkter som kan göra mycket gott inom kommunen. Möjligheten finns att göra del av tekniska förvaltningen ekonomisk oberoende genom
att bygga nytt, detta på grund av att restprodukten görs om till bränslepellets
alternativt granulat där sistnämnda ger större intäkter än andra alternativ.
En satsning som denna skulle ge kommunen bättre ekonomiska samt miljömässiga förutsättningar inför framtiden. Totalt sett så är en genomlysning av
dagens system vi använder önskvärt då det kan göras effektivare och skapa en
bättre reningsprocess. Nackdelen är att detta område sällan syns utåt och då är
ett område alla förväntar sig att någon annan ska lösa men resultatet blir att det
står still och dom enda krav som ställs mot reningen är den som ställs i lag. Vi
har idag stora mängder läkemedel som är väldigt besvärliga att rena men något
som förstör miljön långsiktigt som vi måste tillsammans ta krafttag kring. Ett
tydligt exempel på detta är att vi idag ser stora mängder p-piller som försvinner
ner i våra avlopp och där reningsverken idag generellt har stora besvär att rena
från det vatten man släpper ut. Resultatet av preventivmedel i våra vatten är
ganska enkelt att misstänka och se effekter av hur det påverkar djur/natur,
sedan vad resterande läkemedel gör för omgivningen är osäkert om vi någonsin
kommer kunna se omfattningen av. En intressant satsning är den som görs på
Gotland där man ser på alternativ för att slippa skicka sitt slam till fastlandet
och istället kunna ta tillvara på det själv, till detta vill man självklart kunna ta
tillvara på dom restprodukter som kan framställas. Något som absolut kan vara
värt att följa utvecklingen på.
Att:
* lämplig förvaltning genomför besök på befintlig alternativa reningsanläggningar där man löst problem såsom läkemedel och andra besvärliga reningar,
även ändrat dom tidigare negativa ekonomiska förutsättningar som funnits till
positiva
* Utreda om vilka alternativ som finns för ekonomisk och miljö effektivare
rening av vårt avloppsvatten.
* Ta fram förslag med kostnad och miljöeffekts analys som underlag för att
kunna ta ställning för möjlig satsning på nytt reningssystem för kommunen”.

Justerandes signatur
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Forts KS § 209
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 oktober 2017 bland annat att runt
om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna torka slam och borttagande
av läkemedel i avloppsvatten. Det som även forskas mycket på idag är att
bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor
ur avloppsslam. Tekniken finns men är inte så beprövad i dag som man skulle
önska om det är något som kommunen överväger att pröva. Vi är en relativ
liten kommun där vår taxa ska räcka till mycket. Det kan vara bättre att invänta
att de större kommunerna tar alla ”barnsjukdomar”. Vi måste börja i rätt ände.
Avloppshanteringen har idag stora brister med dåliga avloppsnät, påkopplade
industrier och stora mängder dagvatten. Här pågår det åtgärder för att vi ska ha
bättre förutsättningar för utökade processer i reningsverk. Bättre kvalitet på avloppsvattnet ger också bättre slam.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 165.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bifalla motionen avseende de två första punkterna samt avslag till sista
punkten ovan.
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KS § 210
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) gällande
utsmyckning av offentliga platser i Hallstahammars kommun m m
Dnr 90/16
Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) anför i en motion den 16 mars
2016 ”Offentlig konst och utsmyckning av offentliga miljöer bidrar till att
skapa en identitet för kommunen samtidigt som lokala konstnärer och näringsliv får möjlighet att bidra till kommunens estetiska utveckling. Idag är Hallstahammar fattigt på offentligt utsmyckade miljöer, vilket är synd. Hallstahammar
kan bättre än så, Hallstahammar växer och utvecklas till att kunna bli Mälardalens absoluta pärla, då är miljöerna ett viktigt inslag.
De offentliga konstverk som finns i kommunen, i första hand skulpturer, är
mycket dåligt underhållna och i många fall placerade på undanskymda platser.
Verk som är utförda av lokala konstnärer saknar information om konstverkets
ursprung och konstnären. Våra Hallstahammarkonstnärer är mera kända för
verk som de utfört på andra orter, exempelvis Stockholm och Västerås.
Nya Moderaterna i Hallstahammar vill gärna se en utveckling inom detta område. Kommunen bör å det snaraste ta initiativ till en strategi för hur offentliga
miljöer runt om i hela kommunen kan växa och utvecklas. Kommunen bör
också ta initiativ till att bjuda in lokala konstnärer, näringsliv såväl som föreningsliv till att starta arbetet med att försköna kommunen.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att Hallstahammars kommun tar fram en strategi kring utsmyckning av offentliga miljöer
Att kommunen inleder samarbete med lokala konstnärer, näringsliv och övriga
intressenter för ett snyggare centrum
Att kommunen gör en plan för underhåll av de offentliga konstverk som finns
och ser till att informationstavlor om konstverket finns och att konstnärerna
uppmärksammas.”
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2017:”En strategi för utsmyckning av offentliga miljöer rekommenderar förvaltningsledningen arbetas fram efter att detaljplanen för Hallstahammars centrum har fastställts. Frågan om att inleda samarbeta med lokala konstnärer, näringsliv och
övriga intressenter kan utredas efter det att detaljplanen för Hallstahammars
centrum är fastställd. Att ta fram informationstavlor om de offentliga konstverken och uppmärksamma konstnärerna är positivt. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen i dagsläget inga personella eller ekonomiska resurser att kunna
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Fots KS § 210
genomföra detta. Men utgångspunkt av dessa fortsättningar förslår förvaltningsledningen att ett eventuellt beslut om en sådan satsning skjuts på framtiden.” Kultur- och fritidsnämnden har den 24 oktober 2017 § 65 beslutat att
överlämna förvaltningens skrivelse den 11 oktober 2017 som sitt yttrande.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 1 december 2016 bl a att tekniska
nämnden ansvarar för utsmyckning av offentliga platser och byggnader men
ska samråda med övriga nämnder om dessa har verksamhet på fastigheten. Det
finns idag ett stort antal utsmyckningar och konstverk som har satts upp över
tid. Något samlat register finns inte över dessa konstverk. Det finns heller inte
någon drifts- och underhållsplan för objekten. För att vi ska veta vilka dessa utsmyckningar/konstverk är och vilket underhållsbehov som finns på dessa så har
det påbörjats en inventering av objekten. För att det framtida underhållet ska
fungera på objekten så behöver inventeringen resultera i en underhållsplan. För
vissa objekt kan vi behöva ta hjälp av specialkompetens för underhållet. Idag
finns inga särskilda medel avsatta varken för drift- eller underhåll av objekten.
För att detta ska bli utfört så behövs en budget för underhållet. Idag finns inga
riktlinjer framtagna för utsmyckning och konstnärlig utsmyckning. Sådana riktlinjer behövs för kommande utsmyckningar av den offentliga miljön. Tekniska
nämnden har den 14 december 2016 § 140 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse den 1 december 2016 som sitt yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 166.
Catarina Pettersson (S) yrkar bifall till motionen avseende att en strategi kring
utsmyckning av offentliga miljöer tas fram och att en plan görs för underhåll av
de offentliga konstverken.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på dels arbetsutskottets förslag och
Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att en strategi tas fram kring utsmyckning av offentliga miljöer, samt
att en plan görs för underhåll av de offentliga konstverken.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD).
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KS § 211
Svar på motion av David Lindberg (L) angående näridrottsplats på
Näslund Dnr 58/17
David Lindberg (L) anför i en motion ”När vi ska bygga ut Näslundskolan för
att kunna ta emot ett större elevunderlag så borde vi även se skolan som en helhet. När skolan byggs ut kommer vi ges all möjlighet att se över närområdet
kring skolan och med detta även barnens framtida lekyta. Till detta faller även
dom invånare som bor närmast skolan, det skulle heller inte hindra ungdomar
från hela kommunen att kunna mötas på en välgjord plats för spontana och planerade händelser såväl idrottsinriktade som sociala. Citat: ’En näridrottsplats
kan vara en gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv där det ges möjlighet att spela många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att
spontant utöva idrott, något som är bra för folkhälsan.’ Det jag vill att kommunen utreder är möjligheten att göra en större satsning med en näridrottsplats
som såväl kan stärka skolan och dess barn i spontanidrott men även fungera
som ett hjälpmedel till skolans idrottslärare. Att göra en satsning som denna
skulle innebära ett stort lyft för såväl området men även kommunen. Det råder
inget tvivel om att kommunen bör bygga en näridrottsplats och när vi gör det så
finns möjlighet till både en ekonomisk vinst när man ändå ska bygga på platsen
men även att självklart bygga detta på en plats i kommunen som idag står med
ytterst lite skadegörelse. Det är en väldigt bra investering för framtiden. Jag
önskar även att skolan själv lyfts in i hur dom ställer sig till denna möjlighet
såväl rektor som idrottslärare vad jag hört ser positivt på en utveckling som
denna. Om vi ska genomföra en satsning som denna så är det väldigt viktigt att
dom som använder denna plats dagligen är med i dialogen tidigt. Ett möjligt
exempel skulle kunna se ut som nedan enkla illustration gjord från hur området
ser ut idag.-/-/-/Fördelen med ett bygge som denna är permanenta linjer för
spontanidrott utan att påverka möjligheten för att kunna spola is under vintertid.
Ett av dom bättre idéerna jag funnit är bland annat permanenta markeringar för
brännboll, det finns så många smarta lösningar man kan få till att man funderar
varför det inte gjorts tidigare.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2017 bl a att
om och när Näslundskolan byggs ut kan övervägas om det finns utrymme budgetmässigt och markmässigt att skapa en näridrottsplats eller någon ambitionshöjning för idrottande i området. Eleverna på skolan ska då vara delaktiga med
sina önskemål innan något förslag tas fram. Barn- och utbildningsnämnden har
den 13 juni 2017 § 41 beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 15 maj 2017.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 oktober 2017 § 63 beslutat att uttala att
ställningstagande om eventuell satsning på en näridrottsplats på Näslund kan
tas först efter att en plan för Näslundskolans framtid är utredd.
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Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 juni 2017 bl a att skolan står inför ett behov att bygga ut skolan för att kunna ta emot fler elever i en framtid.
Innan det är klart vilka ytor skolan behöver för den verksamhet som idag bedrivs på skolan samt för att skapa utrymme för fler elever och en säker trafikmiljö så bör inga beslut om utemiljön eller förändring av utemiljön tas.
Tekniska nämnden har den 19 juni 2017 § 83 beslutat att motionen ska avslås
med hänvisning till förvaltningens skrivelse.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 167.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
barn- och utbildningsnämnden § 41/2017, kultur- och fritidsnämnden § 63/2017
och tekniska nämnden § 83/2017.
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KS § 212
Avstämningsbeslut Mål och Budget 2018 – 2020

Dnr 30/17

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 86 om mål och budget för
åren 2018-2020. Målsättningen för Mål och Budgetplanen 2018- 2020 är att
kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,0 procent av skatter och statsbidrag skall eftersträvas eller 0,5
procent för varje budgetår. Resultatmålet klarades inte i fullt ut gällande mål
och budgetplan. Ny vision samt nya kommunfullmäktigemål och nämndmål är
antagna och ingår i Mål och budgetdokumentet. Särskilda indikatorer för att
mäta måluppfyllelse har kopplats till respektive mål.
Per sista september 2017 uppvisar befolkningssiffrorna 15 894, dvs 51 personer
i folkökning sedan årsskiftet. Preliminärt per 1 november omkring 15 930.
Skatte och statsbidragsberäkningen för år 2018 utgår från en kommunbefolkning kring 15 970, dvs vi ligger under prognosvärdet, dock ser befolkningsläget
just nu betydligt bättre ut än vid halvårsskiftet, då vi i princip inte hade någon
folkökning. Per sista september uppgår antalet födda till 130 och antalet avlidna
till 151, dvs ett födelseunderskott om 21 personer. Flyttnettot uppgår till +69
personer (835 inflyttade och 766 utflyttade). Av de inflyttande kommer 419
från länet, 335 från övriga landet och 81 från utlandet. Hälften kommer alltså
från länet och 90 procent från länet och riket. Vi går in i år 2018 med ett något
sämre läge än befolkningsprognosen, men betydligt bättre än vid halvårsskiftet.
Ny befolkningsprognos är framtagen. Prognosen bygger på en folkökning om
150 personer per år. Prognosen har sin grund i bostadsförsörjningsprogrammet
och tidigare flyttmönster m m. Prognosen är framtagen i samverkan med
Statisticon, precis som tidigare gånger. Vårt gynnsamma läge i den expansiva
mälardalsregionen ger oss goda betingelser. Förutsättningarna för en fortsatt
befolkningstillväxt måste anses som mycket goda om vi lyckas med bostadsplaneringen. Just nu ser det ut som om flera externa aktörer visar intresse för att
bygga i vår kommun. Planberedskapen, med nya detaljplaner på gång och nya
exploateringsområden borgar för att vi skapar goda betingelser för fortsatt folkökning.
Alla till buds tillgängliga medel har använts för att så långt möjligt förbättra
budgetramarna för våra verksamheter. Förslag till budgetramar 2018-2020 utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och
bolag. Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del
av verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsvarande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar
uppdraget med tilldelade resurser. Totalt utökades budgetramen mellan 2014
och 2016 med 96 miljoner kronor. Nu föreslås ytterligare budgetförstärkningar
för den egentliga verksamheten (exkl pensioner) med 65+61+24+40 miljoner
kronor för åren 2017 till 2020. För att få ihop helheten har det budgeterade
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resultatet sänkts över tid. Vidare används från och med 2017 avkastingen i
pensionsportföljen för att delvis täcka utgående pensioner. Från år 2018
används tillgångar i värdepappersportföljen för att fullt ut finansiera utgående
pensionser intjänade före år 1998. Nyintjänad pensionsrätt enligt nu gällande
pensionsavtal finansieras genom det sk personalomkostandspålägget. Kvar som
enskild budgetpost från och med 2018 finns bara kvar den förmånsbestämda
pensionen som beräknas öka från dagens nivå 2 Mkr till 5 Mkr 2019 beroende
på att flera personer kommer att tjäna in förmånspension samt att beräkningen
av inkomstprisbasbeloppet kommer att stiga ”mindre än den faktiska löneutvecklingen”.
Grundförutsättningen för de ramar som nu finns i MoB 2018-2020 för de kommande åren är att kommunbefolkningen fortsätter att öka enligt befolkningsprognosen. Dessutom förutsätts att folkökningen inte medför extra verksamhetskostnader förutom ”normaluppräkning på grund av ökad målgrupp för
respektive verksamhet”. De ramar som nu föreslås ger förbättrade betingelser
för att vidmakthålla och dessutom utveckla våra viktiga välfärdsuppdrag och
skapa mervärden för såväl befintliga som nytillkomna kommuninnevånare. Priset för detta är en försämrad totalekonomi. De föreslagna ramarna för åren 2019
och 2020 skall ses som planering/inriktning och kan komma att behöva justeras
utifrån utvecklingen åren 2017 och 2018.
Hallstahammars kommun redovisar ett positivt prognosresultat för år 2017.
Resultatet beräknas f n uppgå till +24,7 Mkr, varav merparten (nästan 23 Mkr
avser meravkastning i värdepappersfortföljen). Meravkastningen har inslag av
jämförelsestörande intäkt som ”lyfter resultatet”. Totalt har verksamhetsramarna under fyra år utökats med nästan 165 Mkr. Under samma period har
skatter och statsbidrag ökat med knappt 128 Mkr. Skillnaden mellan kostnader
och intäkter har hanterats via lägre pensionskostnader aktivare finanshantering
samt lägre resultatnivåer. Utöver detta har det också förekommit engångsvisa
intäkter. För närvarande indikeras ett driftunderskott vid årets slut om 1 Mkr, d
v s väsentligt bättre än tidigare år. Höjda verksamhetsramar i kombination av
skärpt budgetkontroll samt upprättade handlingsplaner som korrigeras om ej
effekt nås har gett en mycket god effekt.
Skatteprognos samt generella statsbidrag uppvisar mot budgeten underskott om
5,2 Mkr.
Sammanfattningsvis kan nedanstående tabell över den egentliga verksamhetens
ramtillskott visas. Ramtillskotten nedan inkluderar förändrad hantering av
pensionskostnader, från och med 2017 kommer avkastningen i pensionsportföljen att användas för att täcka pensioner intjänade före 1998. Från och med
2018 är planeringen att fullt ut täcka ”gamla pensioner” med avkastningen och
försäljningar av värdepapper, allt i syfte att ge våra verksamheter ännu bättre
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betingelser. Nedan visas effekterna av detta. Den egentliga verksamhetsramen
kan genom denna förändrade hantering ytterligare utökas. Priset för detta är
minskade marginaler och över tid försämrad ekonomisk styrka.’
Ramtillskott 2016-2+2 för den egentliga verksamheten
2016

2017

2018

2019

2020

Kommunstyrelse

1,6

2,6

3,4

0,4

0,6

Bygg o miljönämnd

0,2

0,8

0,6

0,1

0,6

Teknisk nämnd

3,5

1,6

1,1

1,7

1,3

Barn o utbildningsnämnd

10,9

25,7

16,8

12,4

15,4

Kultur o fritidsnämnd

1,2

1,0

3,9

0,9

1,8

Socialnämnd

14,5

33,9

36,1

8,0

19,7

Summa

31,9

65,6

61,9

23,5

39,4

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 168.
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag (dnr 30/17) som
behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 § 86.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunfullmäktiges beslut från juni månad 2017 (KF § 86/2017) ligger
fast,
att under våren 2018 anta ett dokument kring planeringsinriktning för åren
2019-2021, utifrån vårpropositionen och vår egen utveckling, som underlag för
höstens Mål och Budgetbudgetdokument som nyvalda kommunfullmäktige
skall anta under november eller december 2018, samt
att särskilt beslut tas kring de satsningar som finns i budgetpropositionen 2018
och höständringsbudgeten när bidragen inkommit till kommunen antingen som
generella bidrag eller efter ansökan tillförs de verksamheter som bidragen
avser.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L), Anna
Gunstad Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD).
_________
Exp till: Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunchefen
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KS § 213
Partistöd för Sverigedemokraterna 2017

Dnr 287/17

Kommunfullmäktige fattade i december 2014 beslut om nya partistödsregler.
Enligt beslutet sattes ett antal regler upp för att partierna skulle få ut stödet. Bl a
”att har redovisning och granskningsrapport enlig 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats till kommunen inom föreskriven tid utbetalas
inget stöd för näskommande år.” Första årets bidrag betalades ut till samtliga
partier utifrån övergångsreglerna. Från år två gäller dock reglerna fullt ut. Vid
månadsskiftet november/december 2017 saknas fortfarande verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt ”granskningsintyg” från Sverigdemokraterna.
Trots ett flertal påminnelser har några handlingar ej inkommit.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 169.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att inte betala ut något partistöd till Sverigedemokraterna för verksamhetsåret
2017.
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KS § 214
Ny bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi Elnät
AB – för godkännande Dnr 272/17
Mälarenergi Elnät AB har som uppdrag att förvalta och utveckla elnätet i
Västra Mälardalen med största möjliga leveranssäkerhet.
Mälarenergi AB har tillsammans med övriga ägarkommuner, Hallstahammar,
Köping och Arboga reviderat bolagshandlingarna för bolaget. Utifrån detta
arbete har nu reviderade bolagshandlingar tillställts ägarna för godkännande.
I bolagsordningen har vissa redaktionella förändringar gjorts liksom anpassning
till nya kommunallagen. I ägardirektiven och aktieägaravtalet föreslås förändringar avseende bolagets solididiteten. Om den överstiger 40 % ska, enligt
aktieägaravtalet, styrelsen föreslå bolagsstämman en utdelning. Verksamheten
ska bedrivas på affärsmässig grund och, i det nya förslaget, får bolaget bedriva
verksamhet även i geografisk närhet till ägarkommunerna. Vidare vissa justeringar som gäller investeringsram och tariffer.
Övriga ändringar har främst syfte att anpassa bolagshandlingarna till majoritetsägararen Mälarenenergi AB övriga bolag ingående i bolagskoncernen i
Västerås kommun.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 170.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna ny bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB, i enlighet med de till ärendet tillhörande bilagor.
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KS § 215
Ägardirektiv för Fibra AB – för godkännande Dnr 288/17
Fibra AB ägs av Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Sevab
Strängnäs Energi AB, Hallstahammars kommun och Arboga kommun. Bolaget
är en del av kommunerna, och ett redskap för kommunerna att nå de mål och
visioner som beslutats av kommunfullmäktige kring bredbandskommunikation
och bredbandsutbyggnad. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av ägardirektiv, fastställda av bolagsstämma. Fibra AB har
det helägda dotterbolaget SamKom AB.
Under 2017 har pågått ett arbete med att se över bolagshandlingarna för bolaget
med främsta syfte att anpassa dessa till majoritetsägararen Mälarenenergi AB
och övriga bolag ingående i bolagskoncernen i Västerås kommun. I ägardirektiven har vissa redaktionella förändringar gjorts liksom anpassning till nya
kommunallagen. Utifrån detta arbete har nu reviderade ägardirektiv tillställts
ägarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 171.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna ägardirektiv för Fibra AB, i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga
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KS § 216
Utökat lån för Hallsta Ridklubbs ridanläggning Dnr 290/17
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förutsättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala
borgen, att, utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för omoch tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr, att
uppdra till kultur- och fritidsnämnden att kontinuerligt följa upp och göra avstämningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och prestationsbunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 2016, att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre avvikelser avseende
byggnationen inom given ekonomisk ram, att kultur- och fritidsnämnden bereds
insyn i föreningens ekonomi och särskild rapport skall skickas in kvartalsvis
där det framgår att föreningen betalt sina ränte- och amorteringsavier till sin
långivare (kring 2 Mkr per år), att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
teckna avtal med HARK i enlighet med skrivelse 14 september 2016, samt att
bemyndiga kommunstyrelsen att hantera frågan om erforderlig säkerhet för den
kommunal borgen.
Därefter beslutade kommunstyrelsen den 5 december 2016 § 210 att avtalet
mellan Hallstahammars kommun (kultur- och fritidsnämnden) och Hallsta Ridklubb innebär att tillräcklig säkerhet för kommunens borgen uppnås., samt att,
hemställa hos Hallsta Ridklubb att senast under första kvartalet 2017 inteckna
fastigheten med pantbrev motsvarande 30 miljoner kronor varmed pantbreven
ska skrivas in hos Lantmäteriet i kommunens namn.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2017 § 61 att godkänna
avtal angående kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad och drift av
Hallsta Ridklubbs anläggning.
Hallsta Ridklubb har nu inkommit med skrivelse där man konstaterar att man
överskridit sin budget med 4 338 000 kronor för oförutsedda utgifter, fördyrade/överdrag a v kostnader för delkomponenter. Föreningen ansöker om
utökat borgenslån om 4 338 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutade den 27 november 2017 § 182 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunchefen, ekonomichefen och kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 24 november 2017 för ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att Hallsta Ridklubb ska erbjudas ett kommunalt
lån om maximalt 4 500 000 kronor med en löptid om max 20 år och till en
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räntesats som motsvarar kommunens upplåningskostnad med ett tillägg om
0,35 %, att som säkerhet för lånet öronmärka ytterligare 250 tkr/år av föreningens bidrag (totalt avsätts därmed 2,25 Mkr för räntor och amortering av
totalt 3,67 Mkr), att klubben till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och med januari 2018 rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt
ackumulerat för hela perioden, att klubben tar in en oberoende granskare som
går igenom hela byggprojektet och att kultur- och fritidsnämnden kvartalsvis
skriftligen till kommunstyrelsen lämnar en ekonomisk uppföljning. Hans
Strandlund (M) instämmer i Catarina Pettersons (S) två första yrkade att-satser,
Tony Frunk (S) yrkar att den kommunala utlåningen (efter lagakraftvunnet beslut) hanteras som ett ”kreditiv” och att klubben måste verifiera vilka räkningar
man avser att betala och vid vilken tidpunkt varvid kommunen sedan matchar
dessa betalningar genom utbetalning till föreningen. Hans Strandlund (M) instämmer i Tony Frunks (S) yrkande.
Hans Strandlund (M) yrkar han att ärendet från och med nu hanteras av kommunstyrelsen med hänvisning till kommunstyrelsens uppsiktsplikt. All uppföljning ska ske till och via kommunstyrelsen. Att klubben till kommunstyrelsen
månadsvis rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för hela
perioden. Att kommunstyrelsen utser en person med uppdrag att ha insyn i
klubbens verksamhet. Att klubben tar in en auktoriserad granskare som går
igenom projektet och avrapporterar till kommunstyrelsen samt till klubbens
styrelse.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels Catarina Petterssons (S) och Tony Frunks (S) yrkande och avslag på Hans
Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att Hallsta Ridklubb erbjudas ett kommunalt lån om maximalt 4 500 000 kronor
med en löptid om max 20 år och till en räntesats som motsvarar kommunens
upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35 %,
att som säkerhet för lånet öronmärka ytterligare 250 tkr/år av föreningens
bidrag (totalt avsätts därmed 2,25 Mkr för räntor och amortering av totalt 3,67
Mkr),
att den kommunala utlåningen (efter lagakraftvunnet beslut) hanteras som ett
”kreditiv” och att klubben måste verifiera vilka räkningar man avser att betala
och vid vilken tidpunkt varvid kommunen sedan matchar dessa betalningar
genom utbetalning till föreningen,
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att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från
och med januari 2018 rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för hela perioden,
att klubben tar in en oberoende granskare som går igenom hela byggprojektet,
samt
att kultur- och fritidsnämnden kvartalsvis skriftligen till kommunstyrelsen
lämnar en ekonomisk uppföljning.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L). Anna
Gunstad Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD).

Justerandes signatur
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KS § 217
Bolagsordning samt nya ägardirektiv för AB Hallstahem
Dnr 289/17
Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2017 § 32 om instruktioner till ombudet inför årsstämman med AB Hallstahem. Ombudet anmodades att uttala
vid årsstämman att bolaget ska arbeta för att visionerna i dess olika delar ska
förverkligas samt att nya ägardirektiv kommer att tas fram för fastställelse på
extra bolagsstämma.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2017 att
kommunstyrelsen har vid flera tillfällen under 2017 diskuterat ny utformning
av främst ägardirektivet för kommunens helägda bostadsbolag.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2017 § 32, föreligger det
förslag till reviderad bolagsordning och helt nytt ägardirektiv för kommunens
helägda bostadsbolag, AB Hallstahem. I de nya förslagen finns anpassningar
till den nya Allbolagen från 2011 om att allmännyttiga bostadsbolag ska drivs
utifrån affärsmässiga principer. Dessutom finns ett tydligare uppdrag formulerat för AB Hallstahem.
I enlighet med politiska direktiv föreligger nu förslag till helt ny utformning av
ägardirektivet. I förslaget finns avsnitt som rör:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommuns uppsiktplikt
Styrsystem, likanande det som för kommunen i övrigt med
kommunfullmäktiges vision och prioriterade mål
Bolagets strategiska roll för främja bostadsförsörjningen på kort o lång
sikt
Omfattningen av bostäder för grupper med särskilda behov
Trygghetsskapande åtgärder
Samverkan med kommunen
Miljö och hållbarhet
Ekonomi, med direktavkastning, soliditet borgensavgift m m

Det föreligger också ett förslag till justeringar i bolagsordningen. Det är främst
utifrån nya regler från 2011. Enligt Allbolagen ska alla allmännyttiga bostadsbolag ska drivs utifrån affärsmässiga principer
Arbetsutskottet beslutaden den 27 november 2017 § 173 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Förslag till ägardirektiv har upprättats.

Justerandes signatur
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Forts KS § 217
Catarina Pettersson (S) yrkar dels att förslag till ägardirektiv, dels ny bolagsordningen ska fastställas på bolagsstämma 2018.
Hans Strandlund (M) yrkar att ägardirektiven arbetas om utifrån tre delar; förtydliga ägaridén utifrån att bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag
som ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och försälja fastigheter inom Hallstahammars kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt eller bostadsrätt men även andra ägandeformer ska vara möjliga. Som komplement till den
huvudsakliga verksamheten får bolaget upplåta affärs- och verksamhetslokaler;
Lyfta dokumentet som helhet genom att tydliggöra avsnitten kring mål, roll och
ansvar; Omarbeta delarna kring miljö, klimat och hållbarhet utifrån att ägaren
sätter principer och verksamheten vidtar åtgärder.
Vidare yrkar Strandlund att Hallstahems styrelse tillsätts på professionella
meriter. I dagsläget är styrelsen partisammansatt. Yrkandet i dess helhet framgår av en till ärendet hörande bilaga.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar uttala att följande
ägardirektiv till AB Hallstahem att fastställas på bolagsstämma 2018, en till
ärendet hörande bilaga, samt
att bolagsordningen för AB Hallstahem fastställs på bolagsstämma 2018, enligt
en till ärendet hörande bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Sigge Synnergård (L), Anna
Gunstad Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD).
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KS § 218
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande

Dnr 77/17

Punkten 17 avseende mottagande av paket behöver kompletteras med att ytterligare personer har rätt att ta emot paket.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 175.
Kommunstyrelsen beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 28 augusti 2017 § 137 och med verkan
fr o m m den 15 december 2017 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i dess helhet nya 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:

Justerandes signatur
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KS § 219
Revisionsrapport - Granskning av kontanthantering - för yttrande
Dnr 231/17
Kommunens revisorer har vid sammanträde den 11 september 2017 behandlat
och godkänt revisonsrapporten ”Granskning av kontanthantering”. Yttrande
över rapporten ska vara revisorerna tillhanda senast den 5 december 2017.
Revisorerna har i sammanfattning förtecknat ett antal iakttagelser och lämnat
några rekommendationer för att förstärka den interna kontrollen enlig följande.
•

Fastställa och implementera framtagna kommunövergripande riktlinjer
för kontanthantering.

•

Ta fram förvaltningsspecifika rutiner i enlighet med kommunövergripande riktlinjer.

•

Ta fram en samlad aktuell förteckning över utsedd kassaansvarig
personal inklusive ersättare.

•

Säkerställa att det vid badhus och camping finns kassasystem som har
integration mellan kortbetalning och kassaregister. Detta för att undvika manuell hantering av kassaredovisning.

•

Ta fram en gemensam mall för daglig kassarapport/redovisning.

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar i skrivelse den 15 november 2017 en
redovisning över revisorernas förslag. Avslutningsvis anförs att flertalet av synpunkter från revisorerna har redan beaktats och det som kvarstår utifrån rapporten jobbar man vidare med.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 177.
Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över revisonsrapporten ”Granskning av kontanthantering”
överlämna förvaltningens skrivelse daterade den 15 november 2017.

__________
Exp till: Revisorerna (Per Hedfors)
Ekonomichefen
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KS § 220
Arbetsmiljöpolicy för Hallstahammars kommun Dnr 274/17
Nu gällande arbetsmiljöpolicy för Hallstahammars kommun är antagen av
kommunfullmäktige den 30 maj 1994 § 70.
Nu har ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy arbetats fram.
Personalutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2017 § 20.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 30 maj 1994 § 70 anta arbetsmiljöpolicy
för Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga.
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KS § 221
Överenskommelse mellan region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård – för godkännande Dnr 296/17
Socialnämnden föreslår den 22 november 2017 § 119 att anta överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre
har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna
den på ett tryggt och effektivt sätt. Den syftar även till att tydliggöra parternas
roller.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att överenskommelsen ska godkännas och den ska
gälla fr o m den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård, samt
att överenskommelsen skall gälla från och med den 1 januari 2018 enligt redovisat upplägg.
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KS § 222
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-04
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-12-04
- arbetsutskottets protokoll 2017-11-27
- personalutskottets protokoll 2017-11-22
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.
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