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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 14.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf,   
 Jouni Sthålhane (C),  
 Kjell Ivemyr (S)  
 Ingvor Regnemer (S)   
 Barbara Kabacinski Hallström (L)  
 Sigge Synnergård (L)   
 Hans Strandlund (M)   
 Jenny Landernäs (M) § 177-180  
 Tommy Emterby (KD) § 181-190  
 Reijo Tarkka (V)  
 Claes Gustavsson (SD)   
 Håkan Freijd (M) § 181-190  
 Kenth Erngren (V) § 177-180  
 Ersättarna: Rolf Hahre (S), Marijo Edlund (S), Lennart Ahlström (S), Rene 

Nispeling (L), Håkan Freijd (M) § 177-180, Stieg Andersson (M) § 177-180 , 
Kenth Erngren (V) § 181-190, Eva Björklind (SD), sekreterare Carina Iwemyr, 
kommunchef Åsa Öberg Thorstenson, övriga se § 179 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera  

  
 Kommunhuset den  16 september 2022 klockan 8.30    
  
Underskrifter  Paragrafer 177 - 190 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

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

    
 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Sigge Synnergård (L)    Hans Strandlund (M) 

 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 177 - 190 
  

Sammanträdesdatum 2022-09-13 
  

Anslaget uppsättes 2022-09- 16 Anslaget nedtages 2022-10-08 

  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KS § 177 
 
Information av kommunchefen/förvaltningen m fl     Dnr 62/22 
 

 Attraktionsstrategin 
Ordförande i attraktionsrådet och destinationsutvecklaren redovisar 
attraktionsrådet arbetet med attraktionsstrategin.  

 
Syftet med attraktionsstrategin är att stärka Hallstahammars attraktions-
kraft för besökare och därmed för oss som bor, lever och verkar här. 

 
Attraktionsrådet har tagit fram olika utvecklingsområden som ska bidra 
till; att fler företag etableras och fler arbetstillfällen; att fler ingångsjobb 
som stannar lokalt kan tillskapas; att skapa en bättre livskvalitet för våra 
kommuninvånare; att stärka ”skyltfönstret” för besökare som överväger 
att flytta till kommunen.  

 
För att stärka Hallstahammars attraktionskraft för besökare och därmed 
för oss som bor, lever och verkar här vi vill uppfattas av våra besökare 
på följande sätt: Upplevelserikt – Enkelt - Välkomnande – Omtänksamt. 
Rådet har tagit fram olika utvecklingsområden som ska bidra till: att fler 
företag etableras och fler arbetstillfällen; att fler ingångsjobb som 
stannar lokalt kan tillskapas; att skapa en bättre livskvalitet för våra 
kommuninvånare; att stärka ”skyltfönstret” för besökare som överväger 
att flytta till kommunen. 

 
Från strategin har rådet att förhålla sig till: Vision, Profil, Position; 6 
strategiska utvecklingsområden; 5 Tema områden; Geografisk priorite-
ring; Målgrupper.  

 
De 6 strategiska utvecklingsområdena är: Samverkan & arbetsformer; 
Marknadskommunikation; Produktutveckling; Värdskap; Stråk och 
leder och Besöksmål. Områden som har prioritetas för 2022 är Samver-
kan & arbetsformer; Marknadskommunikation; Produktutveckling. 

 
Kommunchefen informerar att en workshop/konfernens kommer att hållas den 
20 januari kring omvärdsanlanys. En extern konsult har anlitats. De kommer att 
intervjua grupppledare i kommunfullmäkige och nämndernas arbetsutskott i 
början på oktober inför en gemensam wordschop som kommer att hållas den 9 
november.  
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KS § § 178 
 
Information om Vi i  Hallstas verksamhet     Dnr 62/22 
 
Vi i Hallsta är en lokal företagarförening som är verksam i Hallstahammars 
kommun. De arbetar för ett levande Hallstahammar genom samarbete mellan 
företag, kommun och fastighetsägare.  
 
Representanter från Vi i Hallsta informerar om bakgrunden till Vi i Hallstas 
visionsarbet och bakgrunden till Vi i Hallsta. Arbetet pågår nu kring nya ”Vi i 
Hallsta”. Under året har ett antal ordförandemöten genomförts vilket reulter i 
en workshop i Kungsör och ett uppföljningsnmöte. Det har samtidigt pågått 
strategiarbete och förankringsarbete i Vi i Hallsta och Destination Ströms-
holm.Vi i Hallsta och Destination Strömsholm har tagit fram förslag till tidplan 
för”Nya Vi i Hallsta”. Under hösten kommer bl saextra stämma hållas för för-
slag till nya stadgar. I april 2023 planeras för att ordinarie föreningsstä mmor i 
nuvrande Vi i Hallsta ska fatta beslut om nya stadgar. 
 
Vi i Hallsta prioriterade områden 2026 är att 

1. Hallstahammar är ett erkänt destinationsområde 
2. Hallstahammar är tryggt 
3. Hallstahammars centrum är attraktivt 
4. Årshjul och aktivitetsplatser i alla delar av kommunen 
5. Hög kampanjnivå 
6. Vass marknadsplanering 
7. Stöd för kulturresan 
8. En bra organisation  
9. Kommunens bästa partner  

 
Vi i Hallstas vision är – Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm är levande 
mötes- och handelsplatser där livet och verksamheter blommar.  
Vi i Hallstas målbild 2026 - Det finns en positiv stämning och framtidstro i 
luften. Vi i Hallsta arbetar mot 9 prioriterade områden. 
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KS § 179 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 177 – kommunchef Åsa Öberg-Thorstenson, destinationsutvecklare Mari 
Högkvist, ordförande i attraktionsrådet Jan Andersson  
§ 178 Vi i Hallsta – XX, XX, XX och XX, näringslivschef Madeleine Ahlqvist, 
näringslivsutvecklare Linda Uddman 
§ 183 - tekniska chefen Carina Elliot, projektledare Anders Allöv 
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-13.30 
 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KS § 180 
 
Regionala frågor – rapportering, dialoger, information m m 
 
Catarina Pettersson (S) informerar från SRBs möte:  Principer för kollektivtara-
fik. Vissa justeringar har gjorts efter remissen. De nya principerna öppnar upp för 
eventuella tillköp för kommunerna på den regionala trafiken. 
 
Tågtrafiken  
MTR har svårigheter att klara sitt uppdrag med många inställda tåg och stor irrita-
tion hos resenärer. Bergslagspendeln verkar fungera nu. Första nya tåget kommer i 
december. 
 
Jenny Landernäs (M) informerar att hon deltagit i RUS-konferens 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KS § 181 
 
En delad socialnämnd och förändrad förvaltningsorganisation   Dnr 283/22 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 30 augusti 2022 bland annat att en 
gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-
leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 
förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. I översynen har även 
arvoden och förutsättningarna för att utföra det politiska uppdraget ingått som 
en väsentlig del. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 om de nya 
arvodena. Vid samma sammanträde § 107 fick kommunchefen i uppdrag ”att 
till kommunstyrelsen i september 2022 redovisa hur den nuvarande socialför-
valtningens resurser bör fördelas på ett optimalt sätt för att möta den nya even-
tuella politiska organiseringen och vidta de åtgärder som behövs för att för-
ankra den nya tjänstemannaorganisationen innan kommunstyrelsens och kom-
munfullmäktiges möte i september 2022”.  
 
Socialnämnden är idag en stor nämnd både till omfattning och antal medarbe-
tare. Dessutom finns väldigt många olika verksamheter under nämnden. Det är 
också en relativt bred och spretig verksamhet. Vissa verksamheter är stora 
medan andra är ”mindre” till omfattningen. Alla verksamheter inom social-
nämnden är riktade till kommuninvånare som har behov av stöd i olika former 
vilket gör att uppdraget för socialnämnden är en viktig samhällsfaktor och vik-
tig för välfärden. Lång erfarenhet och ett stort intresse att sätta sig in i alla 
frågor som nämnden spänner över behövs för att kunna greppa det politiska 
ansvaret nämnden har. Det krävs också en bred kompetens och kunskap hos de 
tjänstepersoner som ansvarar för alla delar som nämnden omfattar. Till detta 
kommer också den demografiska utvecklingen som ger en avsevärd volymök-
ning inom den kommunala äldreomsorgen under kommande år. Denna demo-
grafi måste mötas aktivt och långsiktigt för att kunna hanteras. 
 
 Målsättningar för Hallstahammars kommun i framtagande av förslag på ny 
organisation är:   

 Färre verksamhetsområden inom en nämnd/förvaltning ger en möjlighet 
för ledningen att koncentrera sitt engagemang för att utveckla och effek-
tivisera dessa.  

 Öka värdeskapandet för brukarna, enklare att i en anpassad organisation 
utforma verksamhetens struktur och arbetssätt utifrån hur behoven ser ut 
och vilka förutsättningar som finns.  

 Förenkling för politik och förvaltningsledning att arbeta med och ta 
ansvar för den verksamhet som finns inom ansvarsområdet  

 Skapa möjlighet att som politiker få fokusera på sitt intresse/ special-
område.  

 Ge utrymme på dagordningen för samtliga verksamheter, även den lite 
mindre.  
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Forts KS § 181 
 
I skrivelsen redovisas 2 möjliga alternativ till förvaltningsorganisation. Behovet 
av att dela förvaltningen i två har i huvudsak sin utgångspunkt i den politiska 
organisationens förmåga att leda och styra verksamheten på ett bra sätt. 
 
Alternativ 1 – två nämnder och två förvaltningar  
Den organisationslogik som finns i Hallstahammars kommun är att en funk-
tionsnämnd har en funktionsförvaltning med motsvarande uppdrag. Det finns 
en tydlighet och enenkelhet i denna form av organisering som kan vara att före-
dra i många fall. I ett sådant alternativ är förslaget att förvaltningens områden 
och enheter hålls intakta och att uppdelningen av förvaltningen sker i två 
nämnder och förvaltningar (namn på de nya nämnderna ska ses som ett för-
slag).  
  

 Individ- och familjeomsorg, arbete och utbildning, LSS   
 Äldreomsorg 

 
Alternativ 2 – två nämnder och en förvaltning  
I stället för att skapa två mindre förvaltningar skapar man då två verksamhets-
områden i den större förvaltningen som svarar mot olika nämnder. Inre effekti-
vitet, strategier och gemensamma processer samordnas och hålls ihop. Om man 
gör på detta sätt skapas två nya chefsroller i form av verksamhetsområdeschefer 
som behöver besättas. I den här organisation behöver roller och ansvar tydlig-
göras liksom olika ledningsgrupper och forum för samverkan struktureras. 
 
Utifrån ovanstående alternativ är bedömningen att alternativ 1 föreslås till ny 
organisation. Detta då:  

 
 Alternativet följer den organisationslogik som finns i Hallstahammars 

kommun med en funktionsnämnd och en funktionsförvaltning med mot-
svarande uppdrag vilket ger en tydlighet och en enkelhet som kan vara 
att föredra   

 Alternativet innebär inga kostnadsökningar för förvaltningen   
 Förslaget harmoniserar med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 

taget i juni 2022, för att möta den nya politiska organiseringen  
  
I förslaget hålls förvaltningens avdelningar intakta och uppdelningen av för-
valtningen sker i en social- och arbetsmarknadsnämnd/förvaltning och en äldre-
nämnd/förvaltning (ska ses som förslag på namn på de nya nämnderna). Det är 
ytterst kommunfullmäktige som beslutar detta.  
 
MBL-för handling har ägt rum varvid ingen erinran framfördes mot förslaget.      
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 138. 
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Forts KS § 181 
 
Hans Strandlund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av beslut om ny 
nämndstruktur 

  
att respektive ny nämnd ska ha egen förvaltningsorganisation med förvaltnings-
chef enligt alternativ 1 i skrivelse daterad 2022-08-30, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att för kommunchefen redovisa förslag till 
detaljorganisation, 
   
att budget 2023 fördelas enligt förslag till ny organisation, 
  
att socialnämndens delegationsordning, underskriftsbemyndigande och doku-
menthanteringsplan gäller för båda nämnderna intill det att nämnderna fattat 
egna beslut om dokumenten, samt  
  
att reglementen arbetas fram för respektive nämnd. 
 
På begäran av Hans Strandlund (M) beslutar kommunstyrlsen att Strandlunds 
synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 181/2022 
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KS § 182 
 
Reglementen med anledning av ny nämndstrukturen från och med 2023 
samt förstärkning med 0.5 årsarbetare till kommunstyrelsen    
Dnr 243/22 
 
En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och 
storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag 
på förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit 
föremål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. I översynen har även arvo-
den och förutsättningarna för att utföra det politiska uppdraget ingått som en 
väsentlig del. En ny nämndsorganisation och förändrade nämndstorlekar beslu-
tas ytterst av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar också om 
nämndernas uppdrag och namn med mera.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2022 § 107 bland annat som ett 
inriktningsbeslut att uttala att nämndstrukturen från och med 2023 ska vara 
enligt följande:  
 
Kommunstyrelsen   11+11 (oförändrad storlek) 
Barn- och utbildningsnämnden 7+7 (färre ledamöter) 
Bygg- och miljönämnden  5+5 (färre ledamöter) 
Kultur- och fritidsnämnden  5+5 (färre ledamöter) 
Socialnämnden 1/Individ  7+7 (ny nämnd) 
Socialnämnden 2/Äldre  5+5 (ny nämnd) 
Tekniska nämnden   5+5 (färre ledamöter) 
Valnämnden    5+5 (oförändrad storlek) 
 
Samtidigt beslutades att kommunstyrelsen beviljas en förstärkning med 0,5 åa 
för att möta den ökade volymen av nämndssammanträden på ett tillfreds-
ställande sätt. 
 
Vidare fick kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen i september 
2022 redovisa hur den nuvarande socialförvaltningens resurser bör fördelas på 
ett optimalt sätt för att möta den nya eventuella politiska organiseringen och 
vidta de åtgärder som behövs för att förankra den nya tjänstemannaorganisa-
tionen innan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i september 
2022 vilket redovisas i separat ärende. 
 
Innan årsskiftet måste kommunfullmäktige fastställa den nya nämndorganisa-
tionen från 2023 samt fastställa nya reglementen för de nämnder som omfattas 
av den nya nämndstrukturen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 139. 
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Forts KS § 182 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att nämndstrukturen från 2023 ska vara enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen   11+11  
Barn- och utbildningsnämnden 7+7  
Bygg- och miljönämnden  5+5  
Kultur- och fritidsnämnden  5+5  
Socialnämnden 1/Individ  7+7  
Socialnämnden 2/Äldre  5+5  
Tekniska nämnden   5+5  
Valnämnden    5+5  
 
att reglementen tas fram för de nämnder som omfattas av den nya nämndstruk-
turen, samt  
 
att kommunstyrelsen beviljas en förstärkning fr o m 2023 med 0,5 årsarbetare 
för att möta den ökade volymen av nämndssammanträden på ett tillfreds-
ställande sätt. 
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KS § 183 
 
Hemställan om investeringsmedel och omfördelning av investeringsbudget 
för ombyggnad av Ädelstenen och förskola Äppellunden     Dnr 284/22 
 
Tekniska nämnden har den 24 augusti 2022 § 77 beslutat att hos kommunsty-
relsen hemställa om omfördelning av 1,3 miljoner kronor från projekt 2525 
”Planerat fastighetsunderhåll (kvarvarande budget 17 Mkr för 2022) till projekt 
2516 ”Takarbeten på Ädelstenen”, att hos kommunstyrelsen hemställa om om-
fördelning av 4 miljoner kronor från projekt 2525 ”Planerat fastighetsunderhåll 
(kvarvarande budget 17 Mkr för 2022) till projekt 2504 ”Stambyten Ädelste-
nen”, att hos kommunstyrelsen hemställa om utökning av budget med 4 miljo-
ner kronor för att inrymma solpaneler på Ädelstenens tak, att hos kommunsty-
relsen hemställa om att driftskostnadsökningen om 134 000 kronor för de till-
kommande arbetena med stammar och tak kompenseras genom att fördelas på 
hyran för samtliga blivande hyresgäster i fastigheten, samt att hos kommunsty-
relsen hemställa om att driftskostnadsökningen för de tillkommande arbetena 
på förskolan, 45 000 kronor belastar hyran för förskolan. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2022 bland annat att 
ombyggnationen av Ädelstenen består i dagsläget av fyra olika projekt, där ett 
är direkt kopplat till ombyggnation till förskolan Äppellunden. De övriga tre 
projekten är mer fastighetsövergripande och hanterar delar som avser hela fas-
tigheten, (stambyten, tak, Ädelstenen ben 3-4). 
 
I maj var de sammanlagda bokförda kostnaderna för de fyra projekten 27,9 Mkr 
och i juli var de bokförda kostnaderna uppe på 35,6 Mkr. Totalbudget för de 
fyra projekten är 57 500 tkr. Slutprognosen bedömdes då till 61 000 tkr. Nuva-
rande slutprognos för de fyra projekten sammantaget är 67 740 tkr vilket inne-
bär 9 940 tkr över ursprunglig budget (17,2 % fördyring av projektet).  
 
Ekonomichefen anför i skrivelse den 31 augusti 2022 att man anser att de före-
slagna omfördelningarna är rimliga avseende takarbetena och stambytena. 
Även om stambytena avviker stort från budget så har tekniska förvaltningen 
beskrivit detta med att större ledningar i byggnaden var i betydligt sämre skick 
än vad som var känt. Åtgärder som om de inte genomförts skulle väsentligt för-
senat förskolans öppnande. Orsakerna som ligger till grund för den önskade 
omfördelningen avseende takbyte på Ädelstenen är väl beskrivna i tekniska 
förvaltningens text. Det rör nya brandskyddskrav och att taket var i ännu sämre 
skick än vad som bedömdes vid budgetering av projektet. För hyran för för-
skolan på ädelstenen finns det genom dessa omfördelningar medel avsatt för 
kompensation för denna nu högre hyra. Däremot är det mer problematiskt med 
då vilka de nya hyresgästerna inte är helt klarlagt och heller inte om de nya 
hyresgästerna, precis som förskolan, kommer kräva anpassningar av de nu be-
fintliga lokalerna. Därför förslås även från kommunstyrelseförvaltningen 
samma förslag som tekniska nämnden föreslår. Det vill säga att de ökande  
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Forts KS § 183 
 
kostnaderna får belasta framtida hyresgäster och att kostnaderna hanteras i 
kommande budgetomgångar när behovet uppstår.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att projektet med solpaneler på 
Ädelstens tak ska genomföras. Investeringsmedel till detta förslås tas från 
kommunstyrelsens post för oförutsedda investeringar. I de underlag som tek-
niska nämnden bifogat framgår att investeringen av solpaneler betalar sig själv 
och lite till. Överskottet från solpanelerna förutom att täcka kapitalkostnaden 
föreslås att fördelas på de hyresgäster som finns i fastigheten genom att hyrorna 
hålls nere. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 140. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att omfördela av 1,3 miljoner från investeringsprojekt 2525 ”Planerat fastig-
hetsunderhåll” till projekt 2516 ”Takarbeten på Ädelstenen”, 
 
att omfördela av 4 miljoner kronor från projekt 2525 ”Planerat fastighetsunder-
håll” till projekt 2504 ”Stambyten Ädelstenen”, 
 
att investeringsprojekt ”Solpaneler på Ädelstenens tak” inrättas för att anskaffa 
solpaneler på Ädelstenens tak, 
 
att omfördela 4 miljoner kronor från kommunstyrelsens oförutsedda investe-
ringar till projektet ”Solpaneler på Ädelstenens tak”, 
 
att kostnaderna och intäkterna som projekten innebär belastar hyrorna, 
 
att en slutredovisning av projekten ska ske efter att projekten slutförts, samt  
 
att i samband med projektens slutredovisning fortsatt kompensera barn- och 
utbildningsnämnden för hyreskostnaden för förskolan på Ädelsten. 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nåämnden 
 Controller  
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Ekonomi- och finanschefen 
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KS § 184 
 
Förslag på reviderad f-gasförordning - för yttrande     Dnr 265/22 
 
Hallstahammars kommun har fått tillfälle att yttra sig över remiss av Kommis-
sionens förslag på reviderad f-gasförordning. Kommunstyrelsen har översänt 
ärendet för yttrande till tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden. 
 
F-gaser är syntetiska kemikalier och mycket starka växthusgaser, ofta flera 
tusen gånger starkare än koldioxid /CO2). Tillsammans med koldioci, metan 
och kväveoxid tillhör de den grupp växthusgasutsläpp som omfattas av Paris-
avtalet om klimatförändringar. Utsläppen av f-gaser utgör i dag 2,5 % av EU:s 
totala utsläpp av växthusgaser, men dessa utsläpp fördubblades mellan 1990 
och 2014, i mosats till övriga växthusutsläpp som minskade. Detta beror på att 
f-gaser tidigare brukade användas för att ersätta ozonnedbrytande ämnen på 
områden där användningen av dessa förbjudits i EU för att skydda det stratosfä-
riska ozonskiktet, i enlighet med 1987 års Montrealprotokoll om ämnen som 
bryter ned ozonskiktet. 
 
Bygg- och miljönämnden har beslutat att man avstår från att yttra sig. Tekniska 
nämnden har beslutat att uttala att övervakningar och rapportering är bra om det 
inte blir en större börda på den som utövar och att man i övrigt inte har några 
synpunkter på kommissionens förslag på reviderad f-gasförordning. I övrigt har 
tekniska nämnden inga synpunkter på förslaget. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 141. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstå från att yttra sig över förslag på reviderad f-gasförordning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Regeringskansliet 
 Bygg-  och miljönämnden 
 Tekniska nämnden  
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KS § 185 
 
Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned 
ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG)nr 1005/2009      
Dnr 264/22 
 
Hallstahammars kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter förslagen 
på rubricerat förordningsförslag. Kommunstyrelsen har översänt förslaget till 
bland annat tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden för yttrande.  
 
Bygg- och miljönämnden har beslutat att man avstår från att yttra sig. Tekniska 
nämnden har beslutat att uttala att ytterligare utsläppsminskningar bör inte 
ställas som krav där man redan utfört åtgärder, så att dessa måste göras om och 
att man i övrigt inte har några synpunkter på förslagen i Europaparlamentets 
och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 142 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avstå från att yttra sig över Europaparlamentets och rådets förordning om 
ämnen som bryter ned ozonskiktet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Miljödepartementet 
 Bygg-  och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
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KS § 186 
 
Granskning för tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan, ÖP 2026 – för 
yttrande    Dnr 266/22 
 
Västerås stad har översänt förslag till tematiskt tillägg, ”Mark för nya verksam-
hetsområden, TÖP 73”, till Västerås översiktsplan 2026 på granskning till 
bland annat Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har översänt ärendet 
för yttrande till tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden, socialnämnden och kultur- och miljönämnden. 
 
Översiktsplanen i en kommun kan ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett 
allmänt intresse. Ett tematiskt tillägg får samma status som översiktsplanen som 
på så sätt kan hållas uppdaterad. Syftet med det tematiska tillägget är att visa på 
nya verksamhetsområden i Västerås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att 
möjliggöra markförvärv samt att det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram 
detaljplaner för nya verksamhetsområden i Västerås. I samrådsskedet föreslogs 
sju nya områden som lämpliga för verksamheter och industri. Efter samrådet 
utgick området vid avfart Östanbro från tillägget till ÖP. Område Trafikplats 
Västjädra, som geografiskt och logistiskt ligger närmast Hallstahammar har 
minskats ner, men finns fortfarande kvar i förslaget. Område Skästa har utökats 
i granskningshandlingarna. 
 
Aktuella områden som kvarstår i granskningshandlingarna; 
 
• Område Trafikplats Västjädra  
• Område Sätra västra 
• Område Skästa  
• Område Tunbytorp-Hökåsen 
• Område Avfart Irsta etapp 2 
• Område Tillberga 
 
I samrådsskedet beslutade kommunstyrelsen den 30 augusti 2021 § 154 att ut-
tala följande: Hallstahammars kommun har noterat att man på markanvänd-
ningskarta på sid 8 ritat in ett utredningsområde för en framtida järnväg öster 
om väg 56. Detta är inget som avhandlas i det tematiska tillägget men vi vill 
understryka att en sådan dragning av järnvägen skulle få mycket stora kon-
sekvenser för Hallstahammars kommun och dess invånare. För oss är det av 
största vikt att bibehålla goda tågkommunikationer med Västerås, Kvicksund 
och Eskilstuna. Uven är i dagsläget det enda tåg som stannar i Kolbäck då tågen 
mellan Stockholm-Örebro inte längre stannar när de passerar. I övrigt hade inte 
kommunstyrelsen inget att erinra. 
 
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 1 september 2022 bland annat 
att förvaltningens ståndpunkt från samrådsskedet kvarstår då de verksamhets-
områden som föreslås är lämpliga och ligger strategiskt placerade för att dra  
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Forts KS § 186 
 
nytta av befintlig infrastruktur. Trots att området har minskats ser vi från 
Hallstahammars del extra positivt på en utveckling kring Västjädra som skulle 
innebära att Hallstahammar och Västerås närmar sig varandra ännu mer. En 
eventuell framtida gång- och cykelväg mellan Dingtuna och Västjädra är abso-
lut intressant och skulle kunna vara en del i att skapa möjligheter att på ett 
säkert sätt kunna cykla sträckan Västerås-Kolbäck. 
 
Tekniska nämnden, bygg- och miljönämnden,  kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att man inte har 
något att erinra mot tematiskt tillägg till Västerås Översiktsplan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 144. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uttala följande: Kommunstyrelsens yttrande från samrådsskedet kvarstår då 
de verksamhetsområden som föreslås är lämpliga och ligger strategiskt place-
rade för att dra nytta av befintlig infrastruktur. Trots att området har minskats 
ser vi från Hallstahammars del extra positivt på en utveckling kring Västjädra 
som skulle innebära att Hallstahammar och Västerås närmar sig varandra ännu 
mer. En eventuell framtida gång- och cykelväg mellan Dingtuna och Västjädra 
är absolut intressant och skulle kunna vara en del i att skapa möjligheter att på 
ett säkert sätt kunna cykla sträckan Västerås-Kolbäck. 
 
 
__________ 
Exp till: Västerås stad 
 Tekniksa nämnden 
 Samhällsbyggnadsenheten 
 Bygg- och miljönämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Socialnämnden  
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KS § 187 
 
Vägledning för definition av ekologisk potential Dnr 01821-22 - för 
yttrande   Dnr 240/22 
 
Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttra sig över Havs- och vatten-
myndighetens förslag till vägledning för hur ekologisk potential ska definieras i 
kraftigt modifierade vatten (KMV). Kommunstyrelsen har översänt förslaget 
till tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden för yttrande. 
 
Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör be-
dömningarna av ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat 
som tar fram underlagen till bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyn-
digheter, andra myndigheter, kommuner, organisationer, vattenråd, enskilda 
och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå med, information på 
regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna. När vattenmyn-
digheten har förklarat en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad (KMV) 
måste vattenmyndigheten bedöma vilken vattenkvalitet som kan uppnås i yt-
vattenförekomsten. Det innebär att ytvattenförekomsten inte ska nå kvalitets-
kravet god ekologisk status (GES) utan i stället ska uppnå kvalitetskravet god 
ekologisk potential (GEP).  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade att avge yttrande enligt förvaltningens skri-
velse. I skrivelsen anförs bland annat att vägledningen är viktig för att kunna 
identifiera vilka åtgärder som är möjliga/rimliga för att så långt möjligt mini-
mera negativa effekter av samhällsviktiga funktioner i vattenförekomster. 
Komplexiteten i processerna att definiera ekologisk potential i kraftigt modifie-
rade vatten gör dock att även vägledningen blir komplex och svårtillgänglig. I 
synnerhet för exempelvis en kommun som inte regelbundet avses tillämpa 
denna. Vägledningen beskriver att ett avrinningsområdesperspektiv ska tilläm-
pas vid kartläggning, vilket är bra. Åtgärdsbehov ska sedan definieras för 
respektive vattenförekomst i avrinningsområdet. I vattendrag där vattenföre-
komster utpekats som KMV på grund av vattenkraft kan tillämpningen bli än 
mer komplex. De omprövningar som ska ske av vattenkraftsanläggningar med 
utgångspunkt i nationella planen kan eventuellt resultera i ekonomiska ställ-
ningstaganden som medför nedläggning och utrivning av vissa vattenkraftverk 
med tillhörande dammar, medan andra moderniseras för att kompensera för 
produktionsförluster i nedlagda anläggningar. Förutsättningarna för att defi-
niera ekologisk potential förändras då väsentligt inom främst berörda vatten-
förekomster, men kan även påverka angränsande vattenförekomster i avrin-
ningsområdet. 
 
Definition av ekologisk potential, liksom utpekande av KMV, bör därför sam-
ordnas med omprövningar i respektive prövningsgrupp om vattenkraft utgör 
grund för utpekande av KMV. 
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Forts KS § 187 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2022 framfört syn-
punkter i likhet med bygg- och miljönämnden. 
 
Tekniska nämnden har beslutat att man inte har något att erinra mot vägled-
ningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 145. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över sig över förslag till vägledning för definition av 
ekologisk potential överlämna kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 4 
juli 2022. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten 
 Bygg-  och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KS § 188 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2022     
Dnr 208/22 
 
Kommunerna och regionen har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det fem (5) stycken 
ej verkställda beslut enligt LSS under kvartal 1, 2022. 
 
Socialnämnden har den 28 april 2022 § 32 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 148. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
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KS § 189 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och 
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlag kvartal 1 år 2022    Dnr 205/22 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) 
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommu-
nens revisorer.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under kvar-
tal 1 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-
tjänstlagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt 
en redovisning. Under kvartal 1 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande be-
slut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden har den 28 april 2022 § 33 beslutat att överlämna redovisningen 
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2022 till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 september 2022 § 149. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
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KS § 190 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
- Arbetsutskottets protokoll 2022-09-05 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 
 

 


