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Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 16.00
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Catarina Pettersson (S), ordf
Anna Gunstad Bäckman (C)
Reinder Nispeling (L)
Ingvor Regnemer (S)
Sigge Synnergård (L)
Tony Frunk (S)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Kenth Erngren (V) ej § 229
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)
Annica Lindholm (V) § 229
Ersättarna: Lennart Ahlström (S), Reinder Nispeling (L), Håkan Freijd (M),
Stieg Andersson M), Annica Lindholm (V) ej § 229, sekreterare Carina
Iwemyr, kommunchef Carin Becker Åström, övriga se § 217

Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 19vnovember 2020 klockan 09.30.

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

216 - 247

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Sigge Synnergård (L)

Reijo Tarkka (V)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen 216 - 247

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Anslaget uppsättes

2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2020-12-11
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KS § 216
Information från kommunchefen/förvaltningen m fl

Dnr 54/20

Kommunchefen informerar om hur krisledningsgruppen och förvaltningarna
agerar med anledning av coronaviruset.
XX och XX, Fibra AB och it-strateg Magnus Carlsson informerar om
kommunens fiberutbygganad med fokus på landsbygden. Kommunens satsning
innefattar hela kommunen med hänsyn till konkurrenter inklusive planerad
kanalisation. 2015 fanns det i Kolbäck 418 anslutningar, Hallstahammar 2232,
Borgåsund 0 anslutningar. 2020 finns det i Kolbäck 880 anslutningar,
Hallstahammar 4466 och Borgåsund 34.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 217
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer
§ 216 - It-strateg Magnus Carlsson samt xx och xx, Fibra AB
§ 219, 220 – Tf ekonomichef Nicklas Erngren
§ 221 – Miljöstrateg Tomas Norrman
§ 222, 223, 226 – Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas
§ 228 - Samhällsbyggnadschef Anna Windahl, exploateringsingenjör John
Pedersen
229-231 – Teknisk chef Carina Elliot
§ 239-241 - Kommunchef Carin Becker-Åström
§ 243 – Upphandlare/jurist Tanja Grundströ
§ 244 – HR-chef Helene Mårtén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 218
Information från Region Västmanlands beredningar m m Dnr 54/20
Catarina Petterssons (S), Jenny Landernäs (M), Ingvor Regnemer (S) och Sigge
Synnergård (L) informerar från sammanträden med regionen.
Anna Gunstad Bäckman (C) informerar från sammanträde med jämställdhetsrådet och Leader.
Ingvor Regnemer informerar från sammanträde med integrationsrådet.

Sammanträded ajourneras klockan 12.00 – 14.00.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS 219
Förlagslån Mälarenergi Elnät AB

Dnr 335/20

Mälarenergi Elnät AB har fått förändrade ekonomiska förutsättningar i och med
skärpt reglering av elnätsavgifterna. Det får till följd att bolagets intäkter och
resultat minskar. Soliditeten (långsiktiga betalningsförmågan) riskerar att
sjunka till en allt för låg nivå och under ägarnas krav. Mälarenergi Elnät AB
kommer dessutom att ha svårt att göra avdrag för hela räntekostnaden i sin
deklaration på grund av nya ränteavdragsbegränsningsregler. Hallstahammars
kommun har en fordran (förlagslån) på Mälarenergi Elnät AB. Förlagslånet
uppgår till 60 miljoner kronor med en ränta på 10 % vilket innebär att Mälarenergi Elnät AB årligen betalar 6 miljoner kronor i ränta till kommunen. Förslaget är att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet som innebär att
det egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 600 miljoner kronor
och att förlagslånet i sin helhet avslutas. Mälarenergi Elnät AB ska efter transaktionerna genomförts lämna utdelning med motsvarande räntebeloppet till
Hallstahammars kommun eller i den omfattning som ägardirektivet föreskriver.
Transaktionen som genomförs innebär att Mälarenergi Elnät ABs räntekostnader som uppgår till totalt 60 miljoner kronor för alla delägare (fordringsägare)
försvinner vilket minimerar risken med att lån och dess räntekostnader i framtiden inte bedöms vara fullt skattemässigt avdragsgilla i bolaget. Bolaget bedöms, efter genomförd transaktion, ha en stark soliditet och en god möjlighet
att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna.
Ekonomi och finansenheten anför i skrivelse den 28 oktober 2020 bland annat
att förslaget att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet flyttar en idag
säker ränteintäkt till att istället bli aktieutdelning från Mälarenergi Elnät AB.
De nya regler som tillkommit för elnätsbolagen gör dock att den nuvarande
metoden med förlagslåneränta inte blir möjlig. Utan för att inte riskera negativa
resultat för Mälarenergi Elnät AB som i sin tur ger bolaget ränteavdragsbegränsningar vore väldigt olyckligt. De nya begränsningarna på hur stor avkastning elnätsbolagen får ha spelar också in och genom att flytta Hallstahammars
krav på ränta för förlagslånet till att istället få aktieutdelning så minskar risken
för att Mälarenergi Elnät får ett negativt resultat efter finansnetto.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 217.
Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av att ägare i
Mälarenergi Elnät AB fattar likalydande beslut
att uppdra till Mälarenergi Elnät AB att genomföra en nyemission i form av en
kvittningsemission med 12 000 nya aktier till en kurs på 100 kronor per aktie
det vill säga 1 200 000 kronor samt en överkurs om 58 800 000 kronor, där
emissionsbeloppet kvittas mot Hallstahammars kommuns fordran på Mälarenergi Elnät AB.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 220
Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB – för godkännande Dnr 334/20
Mälarenergi anför i skrivele den 23 oktober 2020 bland annat att förslag till nya
ägardirektiv har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare
samt bolagets ledning. Förslag på nytt ägardirektiv är reviderat och fastställt av
ägarna den 22 oktober 2020 enligt förslag vid ägarmötet den 9 september 2020
och där på följande dialog med ägarrepresentanter i respektive kommun. Att ta
fram nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB är en naturlig följd av tidigare
beslut och plan om att lösa in förlagslånen genom en kvittningsemission. Dessutom hanteras påverkan från en rad nya omvärlds- och marknadsfaktorer som
till exempel EUs ”Ren energi-paket”, nya perioder för intäktsramen, regionens
tillväxt och nätkapacitetsfrågan. Dessa faktorer samt de nya ekonomiska kraven
på avkastning, utdelning, soliditet och investeringar är de huvudsakliga förändringarna i förslaget till det nya ägardirektivet.
Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät ABs uppdrag för de kommande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget
bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor de
ska prioritera samtidigt som de har förutsättningar för en stark soliditet och en
god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 216.
Kommunfullmäktige föreslås besluta, under förutsättning av att ägare i
Mälarenergi Elnät AB fattar likalydande beslut och att beslut gällande
kvittningsemission av förlagslån i Mälarenergi Elnät AB genomförs som
planerat,
att godkänna nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB, i enlighet med en till
ärendet tillhörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 221
Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledning om samverkan inför
omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor – för yttrande
Dnr 282/20
Havs- och vattenmyndigheten har översänt förslag till vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor Hallstahammars kommun för synpunkter.
I samband med regeringens beslut den 25 juni 2020 om den nationella planen
för omprövning av vattenkraftverk infördes bestämmelser i förordning
(1998:1388) om vattenverksamheter som anger att länsstyrelsen ska samverka
med verksamhetsutövarna kring det underlag som behövs för att säkerställa en
effektiv prövning. Syftet med samverkan är att verksamheterna, vid de senare
prövningarna i domstol, ska kunna förses med moderna miljövillkor som innebär ”största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel”. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag på vägledning
om denna samverkan.
Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden har beslutat att överlämna
respektive förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 30 oktober 2020 att vägledningen för samverkan i huvudsak är välstrukturerad och tydliggör olika roller
och steg i processen. Kommunens delaktighet och inflytande i samverkansprocessen är dock svårbedömd och riskerar att bli underordnad då den beror av
vilka andra allmänna intressen, utöver kulturmiljö, som länsstyrelsen efter dialog med verksamhetsutövarna anser behöver inkluderas. Sannolikt kan angelägna kommunala allmänna intressen, exempelvis dricksvattenfrågor och risker
för ras och skred, med fördel hanteras via samverkansprocessen istället för i
prövningsprocessen som annars riskerar att bli mer utdragen. Om kommunen
initieras redan vid genomförande av bakgrundsbeskrivningen kan för kommunen angelägna frågor tydligare klargöras innan prövning inleds. Enskilda
intressens inflytande över samverkans- och prövningsprocesser är mycket begränsad. Kommunen får därmed förlita sig till att verksamhetsutövarna upprätthåller nödvändig dialog där tydlig påverkan på enskilda intressen kan förväntas.
Vidare anför förvaltningen att det är angeläget att länsstyrelsen meddelar kommunen i god tid innan samverkan inleds så att tid finns för förberedelser och
planering inför samverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 217.
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Forts KS § 221
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna förvaltningens skrivelse den 30 oktober 2020 samt nämndernas
yttranden som sitt yttrande över förslag till vägledning om samverkan inför
omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor.

__________
Exp till: Havs- och vattenmyndigheten, bilaga

Bygg- och miljönämnden
Tekniska nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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KS § 222
Kompensation till kultur- och fritidsnämnden för ökade kapitalkostnader
för renovering av Skantzöbadets reningsanläggning Dnr 321/19
Under perioden augusti 2019 till juni 2020 renoverades Skantzöbadets reningsanläggning. Vid projektets start var renoveringskostnaderna budgeterat till 30
miljoner kronor. Tekniska förvaltningen har bedömt att 26 miljoner kronor har
en avskrivningstid på 40 år och resterande 4 miljoner kronor avser bassängtäckning med en avskrivningstid på 15 år. Detta innebär en kapitalkostnad om
1 500 000 kronor.
Kultur- och fritidschefen anför i skriveles den 28 oktober 2020 bland annat att
i tekniska förvaltningens slutredovisning av projekt har projektbudgeten om 30
miljoner kronor överskridits med 2,6 miljoner kronor. 717 000 kronor av dessa
utökade kostnader kan härledas till renoveringen av vattenrutschkanan. Resterande 1 883 000 kronor är budgetöverskridande av huvudprojektet till följd av
otydlig dokumentation av ledning i mark och spolvattenledning som mynnar ut
i Kolbäcksån. De ökade kapitalkostnaden om 50 000 kronor och som inte kan
härledas till renoveringen av vattenrutschkanan, kommer att belasta kultur- och
fritidsnämndens ram från år 2021 och framöver.
Slutkostnaden av projektet renovering av Skantzöbadets reningsanläggning
uppgår till 32,6 miljoner kronor, ett överskridande med 2,6 miljoner kronor,
ger en sammanlagd kapitalkostnad om 1 580 000 kr. 1 500 000 kronor av dessa
finns fördelat till kultur- och fritidsnämnden (900 000 kronor år 2020 och
600 000 kronor år 2021). 30 100 kronor av de resterande ökade kapitalkostnaderna om 80 000 kronor ska enligt kommunstyrelsens beslut 11 maj 2020
rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budget. De resterande 50 000 kronor av de ökade kapitalkostnaderna ryms inte i föreslagna ramar för budgetår
2021-2023.
Tf ekonomichefen anför i skrivelse den 6 november 2020 bland annat att i mål
och budget 2020–2022 avsattes 910 000 kronor för ökning av kapitalkostnader,
varav 881 000 kronor var avsatta för Skantzöprojektet, 27 000 för ombyggnad
gula villan och 2 000 avrundning. I samma budget fanns även i planen för 2021
619 000 kronor för Skantzöprojektet. Då ianspråktagande, som styr kapitalkostnaden, blev senare än vad som slutredovisningen räknat på. Förvaltningens
ståndpunkt är därför att kultur- och fritidsnämnden beviljas 881 000 kronor för
ökade kostnader för 2020 som omfördelas från posten ”Årets investeringar ej
utfördelade” för 2020. Sedan att i mål och budget 2021–2023 från posten
”Årets investeringar ej utfördelade” omfördelar 619 000 kronor till kultur- och
fritidsnämnden. Detta täcker det ursprungliga planerade kapitalkostnaderna. De
återstående 50 000 kronorna har inte tagits upp i kultur- och fritidsnämndens
mål och budgetdokument för 2021–2023 men denna del föreslås att den tas upp
som en del i ordinarie budgetbehov.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

Forts KS § 222
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 220.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att nämnden ska inhämta redovisning från
tekniska nämnden i vilken ska framgå var drift- och effektiviseringen ligger,
samt att det även ska det framgå vart ansvaret för projekteringen, genomförande och reparation av vattenrutschbanan ligger.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden med hemställan om att
nämnden ska inhämta redovisning från tekniska nämnden i vilken ska framgå
var drift- och effektiviseringen ligger, samt att det även ska det framgå vart
ansvaret för projekteringen, genomförande och reparation av vattenrutschbanan
ligger.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 223
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 2021 Dnr 339/20
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 28 ny avgiftstaxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Förslag till ny taxa har därför
tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 90 att
fullmäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 221.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning och förtydligande av dels att det framgår
vilka avgifter som är gemensamma med andra kommuner, t ex externa evenemang, dels förtydliganden kring förändrade avgifterna kring lånekorten och
borttappade böcker.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Pettersson (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsens beslutar således
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning
och förtydligande av att det dels ska framgå i taxan vilka avgifter som är
gemensamman med andra kommuner, t ex externa evenemang, dels förtydliganden kring förändade avgifter kring lånekorten och borttappade böcker.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 224
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2021
Dnr 340/20
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande
av ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Till taxan har det bland annat
tillförts avgifter för Eldsbodahuset och skolor kommer att få betala avgift för
hyra av vissa lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har den 28 oktober 2020 § 89
beslutat föreslå fullmäktige att fastsälla taxan fr o m den 1 januari 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 224.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning där man dels, ser över avgifterna för
skolor och förskolor och även redovisar hur andra kommuner tar ut avgifter för
privata skolor/förskolor, dels redovisar vilka alternativ kommunen erbjuder/
hänvisar till föreningar som inte hyr eller har egna lokaler för samlingslokal.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Pettersson (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsens beslutar således
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning
där man dels, ser över avgifterna för skolor och förskolor och även redovisar
hur andra kommuner tar ut avgifter för privata skolor/förskolor, dels redovisar
vilka alternativ kommunen erbjuder/hänvisar till föreningar som inte hyr eller
har egna lokaler för samlingslokal.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 225
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2021
Dnr 338/20
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för
Skantzö bad och camping.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.
Förslag till ny taxa har tagits fram där föreslagna höjningar avser campingen
där månads-, säsongs- och årsplatser höjs. Kultur- och fritidsnämnden föreslår
den 28 oktober 2020 § 88 bland annat att fullmäktige ska fastställa ny taxa från
och med den 1 januari 2021.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 223.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2021 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften, samt
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse
etc som ej är reglerad i taxan.
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KS § 226
Redovisning av Hallsta ridklubbs ekonomi t o m september 2020 –
kommunstyrelsens uppsiktsplikt Dnr 166/18
Hallstahammars kommun har gått i borgen som för egen skuld för ett lån till
Hallsta Ridklubb för om- och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen. I samband med att Hallsta Ridklubb beviljades kommunal borgen upp
till 30,6 Mkr samt kommunalt lån om maximalt 4,5 Mkr påkallades tätare uppföljning av klubbens ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige beslutade den
18 december 2017 § 154 att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden
skriftligen månadsvis från och med januari 2018 ska rapportera utfallet mot
månadsbudgeten samt ackumulerat för år 2018. Fullmäktige beslutade också
att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen ska
lämna en skriftlig ekonomisk uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 februari 2018 § 8 att Hallsta Ridklubb från och med februari 2018
även ska redovisa kassaflödet samt kortfattat beskriva året hittills i en skriftlig
rapport.
Hallsta Ridklubb har inkommit månadsvis sedan januari 2018 till kultur- och
fritidsnämnden med skriftlig redovisning över deras ekonomi. Redovisningen
har beskrivits genom resultaträkning, balansräkning och en skriftlig redogörelse. Från och med mars 2018 bifogas också en kassaflödesrapport.
Kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse den 19 oktober 2020 för Hallsta
Ridklubbs ekonomi till september 2020.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 augusti 2020 § 62 att överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 224.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att
kultur- och fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med redovisning
av Hallsta Ridklubbs ekonomiska utfall för 2020 och budget för 2021 samt en
underhålls/renoveringsplan. Vidare ska redovisningen innehålla förklaring varför det är eftersläpning av intäkterna avseende medlems- och ridavgifter.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att notera redovisningen som en anmälan, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Forts KS § 226
att kultur- och fritidsnämnden ska inkomma till kommunstyrelsen med redovisning av Hallsta Ridklubbs ekonomiska utfall för 2020 och budget för 2021
samt en underhålls/renoveringsplan vidare ska redovisningen innehålla förklaring av eftersläpning av intäkterna avseende medlems- och ridavgifter.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 227
Deltagande i Glokala Sverige 2021-2023 – styrgrupp härför Dnr 332/20
Kommunstyrelsen beslutad den 12 november 2018 § 198 att ansöka om deltagande i Glokala Sverige och att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för deltagande.
Glokala Sverige förlängs under 2021-2023. Kommuner och regioner som deltagit i Glokala Sverige 2020 erbjuds nu om fortsatt deltagande från 2021.
Senast den 16 november 2020 ska kommunen meddela sitt deltagande.
Av erbjudandet framgår att under den nya verksamhetsperioden kommer
Glokala Sverige utveckla stöd för fördjupad implementering av Agenda 2030 i
kommuner och regioner. Stödet utvecklas i dialog med kommuner och regioner
och i samarbete mellan FN-förbundet, SKR, ICLD och eventuella ytterligare
samarbetsparter. Stödets utformning kommer utvecklas och kommuniceras
längre fram, men i stora drag kommer vi att få:
•

•
•

Möjlighet att ansöka om finansiering och stöd för praktiskt genomförande av projekt med syfte att stärka genomförandet av Agenda 2030
och förstärkt lokal demokrati samtidigt som vi får ta del av och dela
med oss av erfarenheter internationellt. Stödet administreras inom
ramen för ICLD:s program för kommunala partnerskap och erbjuds som
ett sätt att ta vårt Agenda 2030 arbete vidare.
Tillgång till processtöd för kommuner och regioner som vill stärka det
interna arbetet för att genomföra Agenda 2030. Fortbildningstillfällen
exempelvis i form av webbinarier planeras.
Stöd i att hitta verktyg och partners för att växla upp vårt fortsatta arbete
med Agenda 2030.

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 5 november 2020 bland
annat att vid fortsatt deltagande i Glokala Sverige erbjuds kommunen tillgång
till processtöd för att stärka det interna arbetet för att genomföra Agenda 2030.
Fortbildningstillfällen i form av webbinarier kan vara mycket värdefullt exempelvis när ramverk och process för vårt hållbarhetsarbete ska utvecklas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 225.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hallstahammars kommun fortsatt ska delta i Glokala Sverige under projekttiden 2021–2023, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Forts KS § 227
att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för deltagandet.

__________
Exp till:
Glokala Sverige
Strategisk utveckling
Hans Strandlund
Catarina Pettersson
Anna Gunstad Bäckman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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KS § 228
Markanvisning för padelhall på Södra Nibble, Hallstahammar Dnr 342/20
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 5 november 2020 bland annat
att flera intressenter har kontaktat kommunen med önskemål att etablera en hall
där allmänheten kan hyra banor för att spela padel. Förvaltningen önskar därför
att gå ut med en markanvisning för att kommunen kan välja det sammantaget
mest fördelaktiga förslaget för etablering.
Intresset för att spela padel ökar i landet. Behovet för hallar i kommunerna är
stort och Hallstahammar är inget undantag. Flera intressenter har hört av sig
med önskan att förvärva lämplig mark. Av kommunens lediga mark bedöms
Södra Nibble som bäst lämpad för denna typ av etablering. Marken är detaljplanerad och planen bedöms medge uppförande av en padelhall. Genom en
markanvisning önskar förvaltningen få in bebyggelseförslag som ska utvärderas
av en tjänstemannagrupp. Markanvisningen föreslås att genomföras som ett
jämförelseförfarande. Intressenterna ska inkomma med en situationsplan där
man ska visa rita upp sin tänkta hall med tillhörande infrastruktur som anslutningsväg, parkeringsplatser och annat. Disponeringen av fastigheten och servicen som kommer erbjudas, innanför detaljplanens ramar, blir främsta utvärderingskriteriet. Förvaltningen kommer även bedöma byggaktörens ekonomiska
situation och stabilitet för att genomföra det föreslagna projektet samt föreslagen tidplan och beskrivning av hur fastigheten och verksamheten ska förvaltas och bedrivas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 226.
Rejo Tarkka (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att genom ett jämförelseförfarande anvisa mark på Södra Nibble för byggnation
av padelhall.

________
Exp till:
Samhällsbyggnadsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KS § 229
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021 Dnr 343/20
Kenth Erngren (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder
Annica Lindholm (V).
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019 §
130. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en
gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas
av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden föreslår den 5 november 2020 § 124 att fullmäktige ska anta
ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021.
Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna
för den allmänna VA-anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett
skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker
kostnaderna är fördelningen i nuläget inte rättvis. Den ojämna fördelningen utgör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2020 bland annat att
kommunen har i dag en hög exploateringstakt. I och med det täcker inte anläggningsavgifterna anläggningskostnaderna för vatten, spill- och dagvatten. En stor
bidragande orsak är att kommunen fick ett villkor av länsstyrelsen, att ett antal
fastigheter i Berg ska ingå i kommunens verksamhetsområde för kommunalt
VA. Om anläggningsavgifterna inte ger full täckningsgrad, det vill säga. 100 %
kommer detta att få långsiktiga konsekvenser för VA-ekonomin. I dag har vi en
täckningsgrad på 73,2 % i medel.
VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Verksamhetens behov är att höja anläggningsavgiften till 100 % kostnadstäckning.
Förvaltningen har med anledning av höjningar inom anläggningskostnaderna
arbetat fram förslag till höjning av anläggningsavgiften för 2021. I förslaget
anges att höja anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) med 32 % till
247 690 kronor inklusive moms. För typhus B (flerbostadshus) föreslås en höjning om 21 % till 650 411 kronor inklusive moms. Konsekvensen av förslaget
blir att kostnadstäckningen blir lägre än önskvärt och att anläggningskostnader
delvis måste finansieras av brukningsavgifter. Med anledning av stora investeringsbehov samt höjning av KPI behöver brukningsavgifterna höjas med 2,4 %,
varav höjning för KPI utgör 0,4 %. Avgift per m3 levererat vatten föreslås till
23:72 kronor inklusive moms. Nuvarande avgift är 23:16 kronor.
Arbetsutskottet beslutade den 9 november 2020 § 227 att överämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Forts KS § 229
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till tekniska nämnden där nämnden ska inkomma med en redovisning av konsekvensen av dels
om anslutningsavgiften höjs i två steg under 2021 och 2022, dels om tak sätt till
1 000 kvm för tomtyteavgiften.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att återremittera ärendet till tekniska nämnden, med hänvisning till att kommunstyrelsen vill ha en redovisning av konsekvenserna om anslutningsavgiften
höjs i två steg under 2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvm för tomtyteavgiften.
Härefter återinträder Kenth Erngren (V).

__________
Exp till: Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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KS § 230
Taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun
fr o m 1 januari 2021 Dnr 321/20
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att det kontinuerligt pågår arbeten på allmän mark. Förvaltningen har med anledning av detta
uppmärksammat att det finns ett behov av förtydligande kring de krav som
ställs på arbeten som utförs samt eventuella påföljder om ställda krav inte följs.
Förvaltningen har därför upprättat förslag på taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun. Taxan redogör för avgifter för handläggning samt de för viten som kan uppstå om arbeten inte utförs enligt föreskrifterna. Taxan speglar den generella prissättningen hos kommunerna i
Mälardalen.
Tekniska nämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 112 att taxan för schakter
och trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun ska fastställas fr o m
den 1 januari 2021, samt att tekniska nämnden ska bemyndigas att årligen besluta om avgiftsändringar av taxan enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI med oktober månad som basmånad för indexuppräkningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 228.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars
kommun fr o m den 1 januari 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga tekniska nämnden att årligen besluta om avgiftsändringar av
taxan enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI med oktober månad
som basmånad för indexuppräkningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 231
Avgifter för tomtkö i Hallstahammars kommun Dnr 322/20
Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2019 § 113 om avgifter för
tomtkö i Hallstahammars kommun. Av beslutet framgår att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, att en årlig förnyelseavgift om 300 kronor/år tas ut, samt att förnyelseavgiften betalas första gången senast 31 december 2020.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att förvaltningen
fört diskussioner om att fortsätta enligt tidigare koncept för anmälan till tomtkö
under årets fjärde kvartal. Förvaltningens förslag utgår därför på att avgifter
som tas ut vid en anmälan under kvartal 4, det vill säga under perioden 1 oktober-31 december även ska gälla för närmast efterföljande år. Detta för att man
inte ska tveka på att anmäla sig till tomtkön i slutet på året.
Vidare har tekniska nämnden den 28 oktober 2020 § 119 föreslagit kommunfullmäktige att upphäva sitt beslut den 24 oktober 2019 § 113, att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, att en årlig förnyelseavgift om
300 kronor/år tas ut, samt att vid anmälan till tomtkön under kvartal 4, dvs
under perioden 1 oktober – 31 december, även ska gälla för närmast efterföljande år.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 231.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att upphäva sitt beslut den 24 oktober 2019 § 113,
att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor,
att en årlig förnyelseavgift om 300 kronor/år tas ut, samt
att vid anmälan till tomtkön under kvartal 4, dvs under perioden 1 oktober – 31
december, även ska gälla för närmast efterföljande år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 232
Svar på motion av Tommy Emterby (KD) om framtagande av tillgänglighetsplan i Hallstahammars kommun Dnr 124/16
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 25 april 2016 ”Med anledning av
min för ett år sedan interpellation om införande av tillgänglighetsplan i Hallstahammar lämnar jag in denna motion i samma ärende.
I vetskap om att ordförande i tekniska nämnden har äskat pengar för att kunna
göra en tillgänglighetsplan för kommunen men inte fått gehör för detta. Kan
också konstatera att moderaterna lämnat en motion i ärendet men då gällande
fastigheten som hyrs av Hallsta parken, dock återremitterades denna av kända
orsaker.
Då kravet av att ha en tillgänglighetsplan regleras i arbetsmiljölagen från den 1
jan. 2015 kan man tycka att det är något märkligt trots att ordförande i tekniska
äskat medel inte fått detta, så därför menar vi kristdemokrater i Hallstahammar.
ATT: Med anledning av arbetsmiljölagen från den 1 jan, 2015 som säger att det
ska finnas en tillgänglighetsplan.
ATT: Majoriteten i Hallstahammars Kommun snarast tillser att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tillgänglighetsplan för Hallstahammars
Kommun.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 april 2017 bland annat att det
inte framgår av motionen till vilket syfte som tillgänglighetsplanen ska tas
fram. Innan arbetet med en tillgänglighetsplan startar så bör det fastställas vilka
funktionsnedsättningar som tillgänglighetsplanen ska omfatta. En tillgänglighetsplan kan innehålla tillgänglighet inom den fysiska miljön, IT, kultur, fritid,
tillgänglighet till privata och offentliga lokaler med mera.
Om målet med tillgänglighetsplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle med
likvärdiga förutsättningar för alla och planen ansluter till rättighetsartiklarna i
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så omfattas alla delar och verksamheter i kommunen av planen. I framtagande av en
sådan plan bör alla nämnder och förvaltningar involveras i arbetet.
Motionsskrivaren hänvisar i motionen till arbetsmiljölagen och en ändring som
ska ha gjorts den 1 januari 2015. Några sådana ändringar har inte skett i
arbetsmiljölagen däremot så har riksdagen beslutat om ändringar i diskrimineringslagen innebärande att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införts som en diskrimineringsgrund. Denna ändring trädde i kraft
den 1 januari 2015”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 232
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 230.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen gällande framtagande av tillgänglighetsplan i Hallstahammars
kommun ska anses vara besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut
den 29 maj 2017 § 67.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KS § 233
Svar på motion från Peter Ristikartano (MP) om att bygga gång- och
cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck – Eriksberg – Kolbäck, etapp 1
Dnr 30/20
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det saknas en gång- och cykelväg
mellan Kolbäck och Hallstahammar. För att kunna nå arbetsplatserna i Eriksbergs samt Hallstahammars tätorts östra delar på ett smidigt sätt så behövs det
en gång- och cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg.
Trafikverket är väghållare för vägen Kolbäck - Eriksberg, även kallad Hallstavägen och väg 619. På den delen av sträckan som går genom Kolbäcks tätort
har vägen och dess trottoarer så pass omfattande skador att det finns varningsskyltar. Vägen kommer med stor sannolikhet att byggas om under de närmaste
åren pga skadorna.
Då man ändå ska göra stora åtgärder på vägen så borde det vara självklart att
passa på och bygga första etappen av cykelbanan Kolbäck - Eriksberg på
samma gång då det är samma vägkropp som berörs. En cykelbana längs Hallstavägen skulle även göra det säkrare att cykla från Herrevad till förskolan Lärkan och t ex säkra gångvägen från det relativt nya flerbostadshuset vid Hallstavägen till Kolbäcks centrum.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
- inleder en dialog med Trafikverket i syfte att inom de närmaste åren få
till en gång- och cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck.”
Tekniska nämnden föreslår den 30 september 2020 § 102 att motionen ska
bifallas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 231 konstaterades att processen redan pågår och att det medel redan finns avsatta i investeringsbudgeten för projektet ska motionens anses vara besvarad.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionens ska anses vara besvarad med hänvisning till att processen redan
pågår om att få till en gång och cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck.

Justerandes signatur
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KS § 234
Revisionsrapport ”Granskning av meningsfull vardag” Dnr 265/20
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC genomfört en granskning avseende meningsfull vardag, aktiviteter och
socialt innehåll i äldreomsorgens särskilda boenden.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställer
att de som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt tillfredställande sätt. Granskningen avser socialnämndens ansvarsområde och har avgränsats till Äppelparkens äldreboende. Utifrån
genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att de som bor i särskilda boenden
får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt tillfredställande sätt.
Granskningen föranleder följande rekommendationer:
•
Socialnämnden preciserar hur mål på övergripande nivå i större
utsträckning kan ta hänsyn till individens behov i centrum i syfte att
arbeta mer efter individens behov som kan vara aktiviteter utöver kulturella aktiviteter och utevistelse.
• Socialnämnden säkerställer att uppföljning av genomförandeplaner även
inkluderar kvaliteten på planerna.
• Socialnämnden initierar utbildning i arbetet med genomförandeplaner.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att
socialnämnden har alltid ambitionen att erbjuda en god vård och omsorg till
kommunens äldre i enlighet med gällande lagstiftning. Granskning visar också
att socialnämnden lyckas väl i detta uppdrag. De föreslagna rekommendationerna är viktiga särskilt de om genomförandeplanernas kvalitet och innehåll.
Genomförandeplanen är central i den personliga omvårdnaden. Dessa punkter
finns redan i förvaltningens internkontrollarbete men också i aktivitetsplaner
som alla sammantaget syftar till ännu högre måluppfyllelse och en bättre vård
och omsorg om kommunens äldre. Vidare redovisas också brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och nyckeltal som är kopplade till den verksamheten. Resultatet av undersökningen tillhör de 25 % bästa
bland Sveriges kommuner. Socialnämnden beslutade den 29 oktober 2020 §
104 att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över revisionsrapporten.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 232.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera revisonsrapporten som en anmälan, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 234
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

__________
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur
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KS § 235
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 och 3 år
2020 Dnr 197/20
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det inga ej verkställda
beslut enligt LSS under kvartal 2 och 3, 2020.
Socialnämnden har den 29 september § 92 och den 29 oktober 2020 § 106
beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 2 och
3 år 2020 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober § 187 och den 9 november 2020 § 233.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 236
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och
familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 2 och 3 år 2020 Dnr 198/20
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift)
i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen.
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 2
och 3 år 2020. Under kvartal 2 och 3 fanns inga ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 2 och 3 år 2020. Under kvartal 3 fanns inga ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden har den 29 september § 91 och den 29 oktober 2020 § 105
beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 2 och
3 år 2020 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober § 188 och den 9 november 2020 § 234.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera redovisningarna som en anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 237
Kallelse till extra stämma med Fibra AB – instruktion till ombudet
Dnr 122/20
Fibra AB har den 26 oktober 2020 inkommit med kallelse till extra stämma den
23 november 2020 klockan 15.00 via mail. Den extra stämman kallas på grund
av inval av ny styrelseordförande.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2020
fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Eric Tranehag (L) med Thure
Andersen (S) som ersättare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 235.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda röstombudet att vid extra stämma med Fibra AB rösta för att xx
väljs till styrelseordförande för Fibra AB.

__________
Exp till:

Justerandes signatur

Ombudet
Fibra AB

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 238
Kallelse till extra stämma med Samkom AB – instruktion till ombudet
Dnr 159/20
Samkom AB har den 26 oktober 2020 inkommit med kallelse till extra stämma
den 23 november 2020 klockan 15.00 via mail. Den extra stämman kallas på
grund av inval av ny styrelseordförande.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2020
fram till ordinarie årsstämma 2021 utsett Eric Tranehag (L) med Thure
Andersen (S) som ersättare.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 236.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda röstombudet att vid extra stämma med Samkom AB rösta för att xx
väljs till styrelseordförande för Fibra AB.

__________
Exp till:
Ombudet
Samkom AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 239
Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktier i Fibra AB – finansiering härför 301/20
Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB Kommunen äger motsvarande
3,4 % av bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun,
Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB.
Eskilstuna Energi och miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget.
Förhandlingar om villkoren för utträdet har diskuterats och förslag till aktieöverlåtelseavtal har upprättats. Hallstahammar kommer efter aktieöverlåtelsen
att äga 26 aktier vilket motsvarar 4,6 % av bolaget.
Köpeskillingen per aktie är fastställd till 60 647 kronor och kostnaden för
Hallstahammars kommun beräknas till 424 530 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 237.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna aktieöverlåtelseavtal avseende aktier i Fibra AB, enligt en till
ärendet hörande bilaga, samt
att anslå högst 500 000 kronor från finansförvaltningen för köp av ytterligare 7
aktier i bolaget Fibra AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 240
Ny bolagsordning för Fibra AB – för godkännande Dnr 346/20
Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 3,4 % bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun,
Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna
Energi och miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget. Som en konsekvens av Eskilstuna Energi och Miljö AB och Arbogas kommuns utträde ur
bolaget har en bolagsordning upprättats.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 238.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna bolagsordning för Fibra AB, enligt en till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

2020-11-16

()

KS § 241
Aktieägaravtal för Fibra AB – för godkännande Dnr 345/20
Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 3,4 % bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun,
Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna
Energi och miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget. Som en konsekvens av Eskilstuna Energi och Miljö AB och Arbogas kommuns utträde ur
bolaget har ett nytt aktieägaravtal upprättats.
Av aktieägaravtalet framgår att bolagets styrelse skall bestå av 7 styrelseledamöter och 7 suppleanter. Ledamöter och suppleanter skall utses av respektive
aktieägare enligt följande. Aktieägarnas val fastställs genom beslut på bolagsstämma.

Mälarenergi AB
Hallstahammars kommun
SEVAB Strängnäs
Energi AB
Summa:

Ledamöter
4 st, inkl. ordf
1 st
2 st

Suppleanter
4 st
1 st
2 st

7 st

7 st

Oaktat det föregående ska följande gälla fram tills det att Mälarenergis nya
representanter är utsedda efter kommunalval år 2022: Mälarenergi AB behåller
sina nuvarande platser i styrelsen på 5 ledamöter och 5 suppleanter. Övriga
Aktieägare innehar platser enligt ovan från dagen för detta aktieägaravtal.
Bolagets styrelse består därmed inledningsvis av 8 ledamöter med 8 suppleanter.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 november 2020 § 239.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna aktieägaravtal med Fibra AB, enligt en till ärendet hörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 242
Utökad borgen och ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar
av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2021 Dnr 294/20
AB Hallstahem anför i skrivelse inkommen den 25 september 2020 att man har
behov av utökad borgen för 2021 om 40 miljoner kronor för pågående ombyggnadsprojekt på Växthuset samt beslut om ram för omteckning av borgen
vid lånekonverteringar av befintliga lån gällande för år 2021. Beloppet avser
befintliga krediter på 605 miljoner kronor och nyteckning av på 60 miljoner
avseende nybyggnation på Myran-tomten i Kolbäck (täcks av borgensramen för
2020 på 665 miljoner kronor). Man önskar beslut om ny ramborgen på 705
miljoner kronor för år 2021.
Med anledning av kommunstyrelsens uppskiktsplikt över bolaget har arbetsutskottet i sin roll som budgetberedning kallat VD och ordförande i Hallstahem
för dialog kring bolagets ekonomi och framtida investeringsbehov.
Arbetsutskottet beslutade den 9 november 2020 § 240 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunen ska såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 705 miljoner kronor där 40 miljoner kronor avser nyupplåning för pågående ombyggnadsprojekt på Växthuset varmed det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att
beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 705 miljoner
kronor och kommunstyrelsen får delegation att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 705 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 705 miljoner kronor där 40 miljoner kronor
avser nyupplåning för pågående ombyggnadsprojekt på Växthuset varmed det
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 705 miljoner
kronor, samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 705 miljoner kronor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 243
Godkännande av avtal för kollektivtrafik – servicetrafik, serviceresor,
skolskjuts, beställningscentral och system för samordning av vissa resor
Dnr 62/20
Hallstahammars kommun har via annons inbjudit till anbudsgivning i upphandling av kollektivtrafik. Upphandlingen har genomförts enligt Lag (2016:1146)
om upphandling inom försörjningssektorerna, förhandlat förfarande. Uppdragets omfattning är: Hallstahammars kommun, serviceresor (skolskjuts, färdtjänst, och flextrafik, servicelinjer och kyrkturer m m) inklusive beställningscentral och system för samordning av vissa resor. Den allmänna linjelagda
kollektivtrafiken inom Brukslinjens linjelagda del, Borgåsund-KolbäckHallstahammar samt omvänt ingår ej.
Efter utvärdering av inkomna anbud (2 st) beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 oktober 2020 § 186 att anta anbud som lämnats av Västanhede
Trafik AB.
Förslag till avtal med leverantör har upprättats för utförande av tjänsten. Av
förslaget framgår att trafikuppdraget omfattar serviceresor, beställningscentral
och system för samordning av vissa resor. Avtalets längd är tänkt att bestå i fem
år med möjlighet till ömsesidig förlängning ytterligare ett plus ett år, dvs totalt
som mest sju år.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Pettersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska få i uppdrag att godkänna
avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att uppdra till arbetsutskottet att godkänna avtal avseende kollektivtrafik –
servicetrafik, serviceresor, skolskjuts, beställningscentral och system för samordning av vissa resor.

________
Exp till: Arbetsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 244
Riktlinjer för kompetensförsörjning - Hallstahammars kommun 2020 2026 Dnr 84/20
Kompentensförsörjningsplanen för Hallstahammars kommun som har gällt
under 2015-2019 har setts över och utmynnat i förslag till en kompentensförsörjningsstrategi. Förvaltningarna ska sedan konkretiserar strategin i handlingsplaner som ska utmynna i aktiviteter inom förvaltningen.
Hallstahammars kommun står, i likhet med många andra arbetsgivare på
arbetsmarknaden, inför utmaningar när det gäller den framtida kompetensförsörjningen. Genom att arbeta med kompetensförsörjning på ett strukturerat sätt
i alla led, möjliggörs för Hallstahammars kommun att på kort och lång sikt
säkerställa att den kompetens som krävs för att kunna utföra kommunens uppdrag finns och att kommunen genom detta kan fortsätta att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.
Andelen personer i arbetsför ålder minskar, vilket innebär att allt färre ska försörja allt fler. Med en större andel äldre i befolkningen följer ökade behov av
vård och omsorg. Även andelen yngre i befolkningen ökar, vilket innebär att
behov av barnomsorg och skola också ökar. En situation med ökad konkurrens
om arbetskraften, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar, blir en svår
ekvation för offentlig sektor och medför med all sannolikhet ökade kostnader.
Utöver demografin finns det också andra faktorer som påverkar rekryteringsbehovet, såsom rörligheten på arbetsmarknaden. Att attrahera, rekrytera, behålla
och utveckla rätt kompetenser kommer i och med det att bli allt mer viktigt
framöver. Kompetens tar tid att bygga och därför är det viktigt att planera för
det kompetensbehov som kommer att finnas i framtiden både vad gäller individen, gruppen och organisationens kompetens. Kompetensförsörjning och organisationens förmåga att locka till sig kompetens är därmed en viktig strategisk
fråga.
Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att visa hur vi ska arbeta för att
säkerställa rätt kompetens i Hallstahammars kommun. Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning, skapas överblick, samsyn
och handlingsberedskap. Den övergripande kompetensförsörjningsstrategin tar
sin utgångspunkt i Hallstahammars kommuns vision för 2025 där Hallstahammars kommun ska kännetecknas av ledorden
Personalutskottet har behandlat ärendet den 4 mars 2020 § 3.
Catarina Pettersson (S) yrkar som ett tillägg till personalutskottets förslag att
nämndernas handlingsplaner ska redovisas för kommunstyrelsen under 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

Forts KS § 244
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar således
att anta riktlinjer för kompetensförsörjning för Hallstahammars kommun 20202026, samt
att nämndernas handlingsplaner ska redovisas för kommunstyrelsen under
2021.

________
Exp till:
HR-enheten
Reglementspärmen
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 245
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-11-16
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-11-16
- Arbetsutskottets protokoll 2020-10-28 och 2020-11-09
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16

Sida

()

KS § 246
Stötta Hallstahammars restaurangföretagare genom att upphandla mat till
kommunala verksamheter Dnr 351/20
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om att Hallstahammars kommun ska stötta Hallstahammars restaurangföretagare genom att se
över möjligheten att upphandla mat av lokala restauranger till den kommunala
verksamheten, exempelvis skola och äldreomsorg, samt att kommunikationsansvariga ska få i uppgift att puffa för lokal handel i kommunens olika kanaler.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att ärendet gällande införande av microcatering i Hallstahammars kommun ska
behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-11-16
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KS § 247
Införande av microcatering i Hallstahammars kommun

Dnr 353/20

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om att Hallstahammars kommun ska stötta Hallstahammars restaurangföretagare genom att
möjligheten till microcatering skyndsamt införs i Hallstahammars kommun.
Catarina Pettersson (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att ärendet gällande införande av microcatering i Hallstahammars kommun ska
behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

