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Kommunhuset, Sessionssalen klockan, 08.30 – 16.15
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Catarina Pettersson (S), ordf
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Sigge Synnergård (L)
Tony Frunk (S)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Emterby (KD)
Reijo Tarkka (V)
Claes Gustavsson (SD)

Ersättarna: Kenth Erngren (V), Annica Lindholm (V), Håkan Freijd (M),
Reinder Nispeling (L), sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker
Åström, VD XX, Fibra AB § 187, övriga se § 188
Närvarorätt

Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.

Utses att justera

Hans Strandlund (M) och Tony Frunk (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 14 oktober 2020 klockan 11.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

187 - 213

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Catarina Pettersson (S)
Justerande

……………………………………………………………………………………………

Hans Strandlund (M)

Tony Frunk (S)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunstyrelsen § 187 - 213

Sammanträdesdatum

2020-10-12

Anslaget uppsättes

2020-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift
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Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
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KS § 187
Information från Fibra

Dnr 54/90

XX, VD Fibra AB informerar om bildande av Nodena – ett delägt bolag till
Fibra AB. Fyra stadsnätsbolag i den väst-östliga regionen av mellansverige;
Värmland, Närke, Västmanland, Södermanland har för avsikt att skapa ett
gemensamt dotterbolag. Det är fyra etablerade stadsnät med många
anslutningspunkter samt stor geografisk yta för kommande etableringar. Syftet
med bolaget är att etablera ett organisationsnummer, det vill säga en avtalspart
för att underlätta grossistaffärer. Mer affärer av den fiber som lagts i marken.
Initialt bedöms bolaget kosta ca 1,5 miljoner för FibraAB

Justerandes signatur
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KS § 188
Föredragning/besvarande av frågor
Under dagen har besvarande av frågor hållits under följande paragrafer
§ 189 – Samhällsbyggnadschef Anna Windahl,kommunchef Carin BeckerÅström
§ 190 - skolchef Anna Landehag, kvaltitesstrateg Sebnem Gümüsc,
§ 196-197 – Tf ekonomichef Nicklas Erngren
§ 198 - Kommunchef Carin Becker-Åström och controller Marianne Ekman
§ 203 - Utvecklingsstrateg Mia Uhlin
§ 204 – Teknisk chef Carina Elliot
§ 209 - Kultur- och fritidschef Sven-Olof Juvas, enhetschef Jan Fagerström
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15 – 13.15.
Sammanträdet återupptas.

Justerandes signatur
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KS § 189
Information från kommunchefen/förvaltningen

Dnr 54/90

Kommunchefen informerar om hur krisledningsgruppen och förvaltningarna
agerar med anledning av coronaviruset.
Samhällsbyggnadschefen informerar om förslag till uppdelning mellan
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i ärenden
som bland annat gäller köp och försäljning av mark, mark- och skötselfrågor.
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KS § 190
Betygsutfall våren 2020 – kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Dnr 268/20

Skolchefen och kvalitetsutvecklare redogör för kunskapsresultaten för vårterminen 2020. Då var 65,7 % godkända i alla ämnen i årskurs 9 (Parkskolan
61,3 % och Tunboskolan 74,6 %). I årskurs 8 var 47,3 % godkända i alla ämnen
(Parkskolan 40,3 % och Tunboskolan 71,1 %). I årskurs 9 var 87 % godkända i
engelska (Parkskolan 85 % och Tunboskolan 92 %), matematik 84 %, (Parkskolan 84 % och Tunboskolan 83 %), svenska 92 % (Parkskolan 93 % och
Tunboskolan 91 %), svenska som andra språk 52 % (Parkskolan 55 % och
Tunboskolan 0 %).
Jenny Landernäs (M) yrkar att kommunstyrelsen ska få en detaljerad redovisning av åtgärder som vidtas med anledning av betygsresultaten vårterminen
2020 och uppföljning av betygen hösen 2020.
Kommunstyrelsen beslutar således
att kommunstyrelsen dels, i egenskap av sin uppsiktsplikt, under kvartal 4,
2020 får ta del av barn- och utbildningsnämndens fördjupade analys och handlingsplan för ökad måluppfyllse med anledning av betygsresultaten, dels, efter
redovisning i barn- och bildningsnämnden, får ta del av uppföljning av betygsutfallet hösten 2020.
På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet klockan 14.50 – 15.25.
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KS § 191
Revisionsrapport ”Uppsökande och förebyggande arbete avseende barn
och ungdomar” Dnr 279/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC genomfört en granskning av socialnämndens förebyggande och uppsökande arbete för barn och ungdomar genom barn- och ungdomscoacher.
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: har
socialnämnden säkerställt att det förebyggande och uppsökande arbetet för barn
och ungdomar genom barn- och ungdomscoacher sker på ett ändamålsenligt
sätt och med tillräcklig intern kontroll?
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att socialnämnden delvis säkerställt att det förebyggande och uppsökande arbetet för
barn och ungdomar, genom barn- och ungdomscoacher, sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Riktlinjer och mål för verksamheten har upprättats. Målstyrningen har dock varierat från år till år, vilket är en
brist som noterats av kommunens samverkansgrupp för barn och unga (SBU).
En samlad modell för målstyrning saknas som kan tydliggöra en långsiktig
styrning och planering för coachernas verksamhet. Det finns en dokumenterad
ansvars- och rollfördelning mellan SBU och barn- och ungdomscoacherna samt
en uppdragsbeskrivning. Då roller och ansvar i samverkan inte är tydligt för
samtliga berörda verksamheter finns behov av strategiska informationsinsatser.
Det finns även behov av rutiner för samverkan mellan coacher och berörda
verksamheter.
I skrivelse från revisorerna daterad den 21 augusti 2019 lämnas följande
rekommendationer:
•
•
•
•
•

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

Socialnämnden har den 12 december 2019 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till revisorerna.
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Forts KS § 191
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020 § 152 att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Syftet med återremissen är att för inhämta yttrande från ytterligare berörda instanser inom kommunen då revisorernas frågeställning berör fler än socialnämnden.
Revisonen har tydligt påtalat att granskningen endast avser socialnämndens
ansvarsområde.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 167.
Kommunstyrelsen beslutar
att rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att inhämta övriga förvaltningars
syn på revisorernas frågeställning hur uppsökande arbetet för barn och ungdomar, genom barn- och ungdomscoacher, sker på ett ändamålsenligt sätt och
med tillräcklig intern kontroll, samt
att redovisning ska ske till kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.

_________
Exp till: Socialnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen
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KS § 192
Svar på motion från Peter Ristikartano (MP) angående installation av
solceller Dnr 314/19
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Solens strålar ger gratis energi som
dessutom är utsläppsfritt. Hallstahammars kommun äger många hus och markområden som är lämpliga för solceller. Då priset på solceller har fallit mycket
på senare år så genererar solel ännu mer överskott i kassan. En solcellsinstallation är i de flesta fall lönsam från installationsdagen. Omvänt gäller att varje
dag som man inte har solceller så missar man pengaöverskottet från solens
gratis energi.
Miljöpartiet de gröna vill:
-att Hallstahammars kommun installerar solceller för åtminstone 250 kw toppeffekt senast år 2020.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 12 februari 2020 att man ser positivt på att installera solceller på egna byggnader i samband med nyproduktion
eller ombyggnation. Vid varje projekt tittar förvaltningen på möjligheterna för
att installera solceller, men man kan inte garantera någon mängd eller effekt i
detta läge. Tekniska nämnde har den 26 februari 2020 § 25 beslutat att
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska
förvaltningens skrivelse den 12 januari 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 168.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs av tekniska
nämnden den 26 februari 2020 § 25.
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KS § 193
Svar på motion från Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M) om
säkerhet på gång- och cykelväg längs Västeråsvägen Dnr 330/19
Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M) anför i en motion ”Västeråsvägen
är den mest trafikerade trafikleden i Hallstahammars tätort. Förutom personbilar förekommer en omfattande trafik med tunga fordon i form av lastbilar
med släp, leveransfordon och bussar.
Längs med Västeråsvägen från Korta vägen till Hans von Kantzows väg finns
en föredömligt bred gång- och cykelväg. Från Näs-området utgör denna gångoch cykelväg en direktförbindelse med centrumområdet. Detsamma gäller för
Nibble- och Tunaområdena från andra hållet.
Gång- och cykelvägen är starkt frekventerad av fotgängare, rollatoranvändare,
barn på cykel, rullstolsanvändare etc. Det är ett litet avstånd mellan bilvägen
och gång- och cykelbanan. Flera incidenter har förekommit genom att man
kommit för nära kanten och därmed vinglat eller ramlat ut i körbanan. Det är
befogat att skilja gång- och cykelvägen från vägbanan med en barriär t ex ett
räcke som förhindrar olyckstillbud för oskyddade trafikanter.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att inkludera en barriär
längs Västeråsvägen från Hans von Kantzows väg till rondellen vid Brånstaleden”.
Tekniska förvaltningen har anlitat konsultfirman Tyréns AB som utrett frågan. I
rapport den 15 april 2020 beskrivs nuläget, registrerad olycksstatistik på
sträckan. Av rapporten framgår även olika trafiksäkerhetslösningar inklusive
översiktliga kostnadsberäkningar av dessa. Den slutgiltiga bedömningen som
görs är att åtgärdsbehovet för vägsträckan i nuläget inte är så stort. Istället föreslås åtgärder som fokuserar på att motverka att gående och cyklister inte ska
använda den yttersta delen av gång- och cykelvägen. Den rekommenderade åtgärden som ges är att separationen mellan gång- och cykelväg och bilväg ska
utföras med kontrastmarkering i form linjemålning.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2020 att man delar Tyréns
slutsatser och tycker väglinjemålning är en bra åtgärd som förtydligar och förbättrar trafiksituationen längs sträckan. Enligt de rekommendationer som
Trafikverket och SKR ger i sin GCM-handbok rekommenderas gång- och
cykeltrafiken att separeras från biltrafiken på det vis som den idag separeras.
Att separera gång- och cykelbanan och biltrafiken genom ett räcke bedöms
både innebära för- och nackdelar. Detta genom att åtgärden är kostsam både
som en engångskostnad samt i form av ökade drift och underhållskostnader.
Justerandes signatur
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Forts KS § 193
Fördelar med att genomföra väglinjemålning som kontrastmarkering bedöms
vara den förhållningsvis billigaste kostnaden, att det medger en större rörelsefrihet och möjligheten att korsa Västeråsvägen där så är möjligt och lämpligt
samt att det ger en visuell ledning och visar på behovet att skapa avstånd från
körbanan, då det är barmark. Nackdelar är att risken med fordon som kan köra
upp på gång- och cykelvägen kvarstår, samt att det föreligger viss risk att ramla
ut på bilvägen. Anläggningskostnaden för detta uppskattas till cirka 50 000
kronor, att jämföra med cirka 920 000 kronor för ett räcke längs samma sträcka.
Tekniska nämnden föreslår den 26 augusti 2020 § 77 att motionen ska avslås
med hänvisning till vad som anförs i Tyréns AB rapport den 15 april 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 16.
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås således besluta
att avslå motionen angående säkerhet på gång- och cykelväg längs Västeråsvägen med hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 26 augusti
2020 § 77.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och
Tommy Emterby (KD).
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KS § 194
Svar på motion från Peter Ristikartano (MP) angående egenproducerade
lekredskap till kommunens lekplatser Dnr 200/20
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion: ”Hallstahammars kommun har ett
antal lekplatser som håller på att uppdateras och renoveras. Historiskt sett har
man köpt det mesta av redskapen på lekplatserna, dvs klätterställningar,
gungor, balansstockar etc, från leverantörer långt utanför Hallstahammar, även
från utlandet.
Det är möjligt att tillverka åtminstone en del av lekredskapen lokalt inom
Hallstahammars kommun, t ex Jobbcentrum. Det vore mycket trevligare att få
åtminstone balansstockarna gjorda lokalt.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
Inleder ett arbete att ta fram egenproducerade lekredskap som är trevliga och
säkra till kommunens lekplatser.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 17 augusti 2020 att lekplatser omfattas av ett gediget regelverk för att kunna säkerställa dess säkerhet. Vidare
anför man att förvaltningen redan idag själva tillhandahåller och tillverkar de
delar som är möjligt så som stenar och stockar. Att tillverka egen utrustning
ställer krav på att uppfylla säkerhetsstandarder och certifieringar vilket gör det
kostsamt med egentillverkning av egna redskap. Tekniska nämnden föreslår
den 26 augusti 2020 § 78 att motionens ska anses vara besvarad hänvisning till
vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 17 augusti 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 170.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående fräscha lekplatser med lekredskap tillverkade i Hallstahammar ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i av
tekniska nämnden den 26 augusti 2020 § 78.
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KS § 195
Avtal om näringspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen - Stockholm
Business Alliance - för godkännande Dnr 286/20
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2006 § 33 att Hallstahammars
kommun skulle medverka i näringslivspolitiskt samarbete i Stockholm – Mälarregionen, Stockholm Business Alliance och att kostnaderna härför finansieras
inom kommunstyrelseförvaltningens budgetanslag. Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2015 § 173 att teckna nytt avtal vilket går ut den 31
december 2020.
Hallstahammars kommun har nu erbjudits att fortsätta samarbetet under ytterligare en femårsperiod. Avtalsperioden är från den 1 januari 2021 till den 31
december 2025. Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
Kostnaden för kommunens medverkan är, samma som för tidigare avtalsperiod, 4
kronor per invånare i kommunen per den 1 januari varje år. Stockholms stad bidrar
med 7,5 miljoner kronor årligen.
Näringslivsenheten anför i skrivelse den 17 september bland annat att avtalet har
inneburit att vi som kommun har fått stöd i vårt arbete runt etableringar samt
utveckling av service till våra lokala företag. Kommun har under avtalsperioden
medverkat vid utbildningar och konferenser där kunskapsinformation har
kunnat inhämtas. Stockholm Business Alliance har under 2020 även utvecklat
en etableringssajt som vi tror kan bli intressant för oss att medverka i. Näringslivsenheten rekommenderar att avtal med Stockholm Business Alliance tecknas
under kommande fem årsperiod. Tillägg är att vi önskar att även mindre kommuner kan få ta del i styrgrupper och arbetsgrupper.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 september 2020 § 171.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg att en utvärdering ska redovisas för
kommunstyrelsen där det framgår vilka effekter samarbetet gett för Hallstahammars kommun.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag, dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal med Stockholm Business Region AB om fortsatt medverkan i
näringslivspolitiskt samarbete i Stockholmsregionen, Stockholm Business
Alliance och att kostnaderna härför finansieras inom kommunstyrelsens
budgetram, samt
Justerandes signatur
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Forts KS § 195
att en utvärdering ska redovisas för kommunstyrelsen där det framgår vilka
effekter samarbetet gett för Hallstahammars kommun.

__________
Exp till: Stockholm Business Alliance
Näringslivsenheten
Kommunchefen
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KS § 196
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening Dnr 279/20, 280/20
Kommuninvest Ekonomisk förening anför i skrivelse den 3 september 2020 att
Hallstahammars kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna,
vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen
till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Hallstahammars kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 18 september 2020 till 3 288 000 kronor, jämte ränta
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen
har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har
sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med
punkt 4.3 i lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna
.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit
möjligt att delta med en tilläggsinsats.
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Forts KS § 196
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för
samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en
årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.
Tf ekonomichefen anför i skrivelsen den 18 september 2020 bland annat att
Kommuninvest är idag Hallstahammars kommuns enda långivare. Hittills har
inget annat kreditinstitut kunnat matcha de lånevillkor som Kommuninvest gett.
Så fortsatt deltagande i Kommuninvest ekonomisk förening är gynnsamt för
Hallstahammars kommun idag och framöver. Förslaget ger Hallstahammars
kommun ett behov att göra en inbetalning till Kommuninvest ekonomisk förening för den extra insatsen från och med 2022 om vi betalar in hela förlagslånet
som insats redan 2020. Enligt förslaget ger det inbetalningsbehov (med nuvarande befolkningssiffror) på 656 tkr 2022, 1 635 tkr 2023 och ytterligare
1 635 tkr för 2024. Inbetalningen innebär inte någon kostnad för kommunen
utan ger endast likvidpåverkan.
Hallstahammars kommun har fram till nu betalt in 17 324 000 kronor, varav
14 036 400 är kommunens insats och 3 288 000 kronor är förlagslånet. Fram till
2024 ska Hallstahammars kommun betala in ytterligare 2 950 400 kronor.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 173.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att Hallstahammars kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 3 288 000 kronor i samband med att förlagslånet
återbetalas,
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
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KS § 197
Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivata - Kommuninvest ekonomisk förening Dnr 22/20
Hallstahammars kommun har sedan 2006 varit medlem i Kommuninvest. Som
medlem i föreningen har kommunen ingått solidarisk borgen för föreningens
förpliktelser.
Kommuninvest har i skrivelse den 16 januari 2020 påkallat bekräftelse av ingången borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal alltjämt gäller och
fullmakt att kommunicera borgensförbindelsen. Ett borgensåtagande är enligt
lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den
dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. Även
Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Hallstahammars kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den
betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt
att Hallstahammars kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.
Tf ekonomichefen anför i skrivelse den 18 september 2020 bland annat att
Kommuninvest är idag Hallstahammars kommuns enda långivare. Hittills har
inget annat kreditinstitut kunnat matcha de lånevillkor som Kommuninvest gett.
Så fortsatt deltagande i Kommuninvest ekonomisk förening är gynnsamt för
Hallstahammars kommun idag och framöver.
Två personer ska utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar
med anledning av beslutet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 174.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att Hallstahammars kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
5 januari 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Hallstahammars kommun åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Hallstahammars kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer,
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Forts KS § 197
att Hallstahammars kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Hallstahammars kommun den 7 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
att Hallstahammars kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Hallstahammars kommun den 7 juli 2011, vari Hallstahammars kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller, samt
att utse Catarina Pettersson och Nicklas Erngren att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
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KS § 198
Delårsrapport per augusti 2020 för kommunstyrelsen Dnr 168/20
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti 2020.
Av sammanfattningen framgår bland annat att prognosen för 2020 visar ett fortsatt underskott för kommunstyrelsens del. Det är övergripande IT-kostnader
och kollektivtrafiken som till huvuddel drar ner resultatet men även förvaltning
och politik beräknas överskrida budget. Totalt pekar prognosen på -2,4 miljoner
kronor. Det som avviker åt det negativa hållet är prognosen på IT- och kollektivtrafikkostnaderna som pekar mot -4,7 miljoner kronor. Stadsnätet kommer
enligt prognosen visa ett överskott på 3,2 miljoner kronor jämfört med budget
och kompenserar på så sätt att kommunstyrelsens totala avvikelse minskar.
Första delen av 2020 har präglats av covid-19 även om arbetet inte startade
förrän mars i skarpt läge. Sedan mitten av mars har kommunens krisledningsgrupp varit aktiverad och haft avstämningar en till två gånger i veckan. Det
finns även en särskild operativ covid-19-grupp igång. Samtliga krisledningsgrupper på förvaltningarna var dessutom aktiverade under våren. Utöver dessa
grupper finns också en omfallsgrupp samt olika tillfälliga arbetsgrupper.
Mycket av det arbete som planerades att utföras under våren 2020 har blivit påverkat av pandemin. Många större ärenden som var inplanerade under våren har
skjutits fram till hösten 2020 eller år 2021. Resurserna har inriktats på att leda
och stödja krisledningsar.
Trots detta har under första halvan av 2020 en detaljplan vunnit laga kraft och
det pågår arbete med ytterligare åtta detaljplaner som befinner sig i olika
skeden av planprocessen. Under 2019 antogs fyra detaljplaner. Arbetet med
centrumutveckling i Hallstahammar fortsätter. Genomförandet av detaljplanen
som möjliggör en utbyggnad av fastigheten där ICA idag huserar har påbörjats.
Upphandlingen av kollektivtrafik efter augusti 2021 har hanterats under första
halvåret och gått ut på upphandling. Hallstahammar kommer från och med
augusti 2021 att köpa sin interna allmänna trafik av KTM (Kollektivtrafikmyndigheten), det vill säga Brukslinjens tidtabellslagda utbud Borgåsund-Strömsholm-Kolbäck-Hallstahammar. Nolltaxan planeras bestå.
Kommunen har fått önskad befolkningstillväxt vilket är glädjande, men våra
verksamheter har växtvärk. De senaste åren har ett arbete pågått för att få fram
nya platser. Näslundskolan kommer att byggas enligt ett inriktningsbeslut och
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Forts KS § 198
förväntas stå klar till år 2022. Det är förskoleplatser som ligger närmast i tid.
Just nu utreds och kostnadsberäknas om delar av Ädelstenen kan ställas om till
förskola i Hallstahammar.
Arbetet med att planera för ett nytt äldreboende i Kolbäck pågår. Detaljplanearbetet fortskrider. Det som nu står närmast i tid är en bred medborgardialog
samt samverkan med fackliga organisationer. Det nya boendet etapp 1 är beräknat att stå klart år 2024–2025.
Befolkningsläget per 31 augusti 2020 uppgick till 16 412 personer, en ökning
sedan årsskiftet med 66 personer.
Under våren har ett rekryteringsarbete pågått. Det finns nu tf socialchef, tf
skolchef och tf ekonomichef på plats. Vidare är nu samhällsbyggnadsenheten
fulltalig och en ny samhällsbyggnadschef tillträdde i mars 2020. Den nya
chefen för bemanningsenheten tillträdde i augusti. Det är flera handläggare som
också har kunnat rekryteras under våren 2020.
Av delårsrapporten framgår handlingsplan för ekonomi i balans.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 174.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsapporten med tillhörande handlingsplan per augusti 2020.

_________
Exp till: Kommunchefen
Ekonomi- och finansenheten
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KS § 199
Anmälan av delårsrapporter - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Kolbäcksådalens pensionsförbund och AB Hallstahem Dnr 295/20,
298/20, 215/20
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar
även för kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovisningslagen skall
minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige.
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund och Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund har kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 176.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att notera delårsrapporterna som en anmälan.
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KS § 200
Delårsrapport per augusti 2020 för Hallstahammars kommun inklusive
nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2020
Dnr 171/20
Hallstahammars kommun uppvisar ett resultat för perioden januari till augusti
2020 på 54 miljoner kronor. Verksamheternas nettokostnader uppgår till 651,3 miljoner kronor och verksamhetens resultat uppgår till 57,5 miljoner
kronor.
Årsprognosen pekar på ett resultat på 40,9 miljoner kronor, vilket ger ett resultat som är 26,7 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Verksamheternas
nettokostnader prognostiseras till -1 030,6 miljoner kronor och är 15,9 miljoner
kronor bättre än budget. Verksamheternas resultat beräknas bli 34,3 miljoner
kronor bättre än budget. Finansnetto uppskattas bli 7,6 miljoner kronor sämre
än budget. Stora delar av avvikelserna är härrör från olika covid-19-relaterade
engångsvisa intäkter. Finansnettot har påverkats av en orolig börs på grund av
covid-19 men bedöms ändå återhämta sig så pass till årsskiftet att värdepapperna bör generera en vinst.
I förhållande till delåret 2019 så har kommunens intäkter ökat från 819 miljoner
kronor till 882 miljoner kronor. Skatteintäkterna ligger på ungefär samma nivå,
477,3 miljoner kronor 2019 och 477 miljoner kronor 2020, och beror till stor
del på en mindre ökning av skatteunderlaget 2019 än beräknat men även att
skatteunderlaget 2020 inte ökar speciellt mycket. Detta kompenseras av att de
generella statsbidragen har ökat mellan 2019 och 2020 med totalt 57,6 miljoner
kronor, 25,2 miljoner mer än budgeterat. Riktade statsbidrag på grund av covid19 gör även att verksamheternas intäkter har ökat men andra intäkter har fallit
bort på grund av inställd verksamhet på grund av covid-19.
Soliditeten i kommunen ökar från 52,2 % (32,5 %) till 53,7 % (34,6 %), värden
inklusive hela ansvarsförbindelsen inom parentes. Värdepappersportföljen
innehåller fortfarande en del strukturerade produkter som inte är certifierade
men bortser man från dessa så är målet uppnått. Högst 50 % av de skattefinansierade investeringarna får vara lånefinansierade och vid avstämningen i
augusti så var utfallet 49 %. Kommunens lån ska uppgå till max 80 % av
skatter och statsbidrag och prognosen pekar på att lånen kommer uppgå till 58,9
% vid årets slut.
Kommunen uppvisar ett starkt resultat trots utmaningarna på grund av covid19. Tack vare extra statsbidrag har inte bortfallet av skatteintäkter gett en så
stor effekt på kommunen som helhet. En del aktiviteter som personalutbildningar med mer har under årets första halvår endast utförts i begränsad skala
och kan ge effekter under kommande år.
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Forts KS § 200
Tappet i skatteintäkter påverkar inte 2020 speciellt mycket men ger utmaningar
i framförallt budgetprocessen 2021 men även framåt.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 177.
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg att delårsrapporten ska kompletteras
på så sätt att betygsresultaten framgår i rapporten.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
dels arbetsutskottets förslag, dels Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jenny Landernäs (M) yrkande
att betygsresultaten ska framgå i delårsrapporten.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen för år 2020, samt
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2020.

__________
Exp till: Ekonomi- och finansenheten
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KS § 201
Skattesats för 2021

Dnr 303/20

Budgetprocessen i Hallstahammars kommun är senarelagd. Kommunfullmäktige kommer först vid sitt decembermöte att fastställa mål och budget för åren
2021-2023. Ytterligare tid behövs för att få fram ett genomarbetat förslag.
Kommunallagen ställer dock krav på hur budgetprocessen skall genomföras. I
ekonomikapitlet framgår att förslag till budget skall upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns synnerliga skäl till det, får budgeten upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Vidare framgår att om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan
skattesats än den som bestäms tidigare, om det finns skäl till det.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 178.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2021 till 21:81 kronor per
skattekrona.
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KS § 202
Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
(SOU 2020:27) - för yttrande Dnr 242/20
Regeringskansliet, Kulturdepartementet, har skickat betänkandet Högre växel i
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) till
Hallstahammars kommun för yttrande. Yttrande ska vara departementet tillhanda senast den 13 oktober 2020.
Syftet med utredningen är att lämna förslag för att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Uppföljningsansvaret för minoritetspolitiken ligger sedan år 2010 hos Sametinget och Länsstyrelsens i Stockholms län. Uppföljningen syftar bland annat
till att ge regeringen underlag rörande Sveriges efterlevnad av minoritetslagen
(2009:724). Antal kommuner som frivilligt har anslutit sig till förvaltningskommuner har ökat från 38 till 84 (april 2020), vilket har lett till att myndigheterna tvingats prioritera bort vissa insatser då de inte haft tillräckliga resurser.
Behovet av konkreta stödinsatser till kommuner och regioner är fortfarande
stort. Utredningen bedömer att de personella resurser som står till uppföljningsmyndigheternas förfogande har varit alltför begränsade i förhållande till
regeringens ambitioner. Den nuvarande modellen fungerar inte längre och
framtida utmaningar kräver att arbetet vidareutvecklas. Utredningen pekar på
att den nuvarande uppföljningen inte i tillräcklig omfattning har speglat de
nationella minoriteternas situation. Minoriteternas möjligheter att lyfta problematiska frågor bör underlättas och de judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteternas roll i uppföljningsarbetet bör förtydligas. Utredningen
föreslår att Institutet för språk och folkminnen (Isof) ska överta Länsstyrelsen i
Stockholms läns uppdrag. Sametinget föreslås ha fortsatt uppföljningsansvar
för frågor som rör samiska förvaltningsområden.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 16 september 2020 bland
annat att i ett tidigare remissvar, SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik, svarade Hallstahammars kommun att det fanns en
rädsla för att tappa värdefull kompetens om man upprättade en ny myndighet
som skulle inneha uppföljningsansvaret för de minoritetspolitiska frågorna. Den
här utredningen, SOU 2020:27, föreslår att ansvaret flyttas till en redan etablerad myndighet med kompetens inom det nämnda området, vilket vi således tillstyrker. Vidare delar Hallstahammars kommun utredarens åsikt att det finns ett
behov av en nystart och välkomnar förslaget om en resursförstärkning till uppföljningsmyndigheten. För att nå en högre växel i det minoritetspolitiska arbetet
så finns det dock en större komplexitet i frågan och det räcker inte enbart med
att flytta uppföljningsansvaret till en annan myndighet.
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Forts KS § 202
Det finns en synnerligen stor utmaning för kommunerna att över tid klara kompetensförsörjningen av personal inom äldreomsorg, skola och förskola och den
utmaningen är än större när det kommer till personal med språkkompetens
inom minoritetsspråken. Utredningen berör denna utmaning i vissa delar, men
vi ser en uppenbar risk att man i de ekonomiska beräkningarna kraftigt har
underskattat den samlade utmaningen för kommunernas del. Mot bakgrund av
detta är det av yttersta vikt att utredningen tydligare belyser och påvisar behovet av ett långsiktigt och omfattande statligt stöd för att kommunerna framöver ska kunna klara sitt uppdrag och bidra till att realisera en ambitionshöjning
och en högre växel i minoritetspolitiken.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 augusti 2020 bland annat att de delar uppfattningen att minoritetspolitiken behöver stärkas. För att undanröja
strukturella hinder kopplade till bristen på personal med språk- och kulturkompetens och för att bygga kapacitet krävs det strategiska, samordnade och långsiktiga insatser. Risken är uppenbar att man i de ekonomiska beräkningarna
kraftigt har underskattat den samlade utmaningen ekonomiskt, logistiskt och
storleken på utmaningen. Socialnämnden har den 27 augusti 2020 § 78 beslutat
att överlämna förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden har den 26 augusti 2020 § 60 beslutat att för sin del
uttala att man inte har något att erinra mot Högre växel i minoritetspolitiken –
Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27).
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare genom beslut den 26 september
2017 beslutat att yttra sig över SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik i enlighet med vad förvaltningen då anförde i sin skrivelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför nu i skrivelse den 11 september 2020
att man vid det ovan nämnda tillfället anförde att förvaltningen inte har administration, organisation, budget eller konkret verksamhet för att möta upp en
ambitionshöjning. Vidare anförs att den här utredningen, SOU 2020:27, föreslår att uppföljningsansvaret för minoritetspolitiken flyttas till en redan etablerad myndighet med kompetens inom det nämnda området. Barn- och utbildningsförvaltningen delar utredarens åsikt om att det finns ett behov av en
nystart och förvaltningen välkomnar förslaget om en resursförstärkning till uppföljningsmyndigheten. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 september 2020 § 70 att överlämna förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 179.
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Kommunstyrelsen beslutar
att som sitt yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning
och uppföljning (SOU 2020:27) överlämna skrivelse daterad den 16 september
2020 inklusive nämndernas yttranden.

_________
Exp till:
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Strategisk utveckling och planering
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Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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KS § 203
Indikatorer för kommunstyrelsens mål 2020-2023

Dnr 351/19

Strategisk utveckling och planering anför i skrivelse den 1 oktober 2020 bland
annat att kommunstyrelsen beslutade i december 2019 om mål för perioden
2020–2023 och förslag på indikatorer har därefter tagits fram i syfte att kunna
följa och följa upp de beslutade målen. Indikatorerna syftar till att ge en bild
huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot målen, men ger också en indirekt styrning till förvaltningen vad som förväntas utföras under målperioden.
Indikatorerna är en del i måluppföljningsarbetet men kommer tillsammans med
analys av det utvecklingsarbete som sker bidra till resultatbilden, hur väl målen
uppfylls. Utvecklingsarbetet beskrivs i en verksamhetsplan där olika aktiviteter,
projekt och liknande kopplas till aktuellt mål. Syftet med detta är att få en bred
uppfattning av måluppfyllelsen och den effekt som arbetet gett kopplat till
måluppfyllelse.
Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2020 § 180 att överlämna ärende till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Catarina Pettersson (S) yrkar att upprättat förslag till indikatorer ska fastställas.
Jenny Landernäs (M) yrkar avslag på Catarina Petterssons (S) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) avslagsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att fastställa indikatorer för kommunstyrelsen 2020-2023 enligt en till ärendet
hörande bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M) och
Tommy Emterby (KD).
_________
Exp till:

Justerandes signatur

Reglementspärmen
Kommunchefen
Strategisk utveckling och planering
Samtliga berörd av indikatorerna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

KS § 204
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

Sida

()

KS § 205
Ny förbundsordning för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och
överlåtelseavtal för utökat förbund från 1 januari 2021 Dnr 256/20
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, MBR, har den 28 september 2020
beslutat att översända förslag till ny förbundsordning och överlåtelseavtal för
utökat förbund från 1 januari 2021. Beslut måste vara fattat i respektive kommuns kommunfullmäktige senast vid november månads utgång för att förbundet ska komma att träda i kraft den 1 januari 2021.
Kommunerna Arboga, Köping och Kungsör genom direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har skickat en förfrågan under 2019 och ett
önskemål om inträde i MBR:s förbund gällande räddningstjänsten i respektive
kommun. I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta med
räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR ska leda räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentionen i avtalet var att förbereda för ett
samgående från och med 1 januari 2021.
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits fram av MBR:s
tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från berörda kommuner samt en
juridisk granskning utförd av PwC. Kostnadsfördelningen enligt ny förbundsordning utgår från respektive kommuns budgeterade utrymme för räddningstjänsten 2021. Nya medlemskommuner kommer enligt överlåtelseavtalet att
betala en inträdesavgift till förbundet.
Förbundsordningen och avtalet har varit på remiss till samtliga kommuner.
Kommunstyrelsen beslutade då den 7 september 2020 § 179 att uttala följande
gällande förbundsordningen: § 3 under rubriken Handlingsprogram bör man se
över formuleringen ”För att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ska
ändras, skall fler än hälften av ledamöterna vara närvarande”, samt § 10 Direktionen kan själv fatta beslut om uppräkning av taxor och avgifter med PKVindex”, där ställer vi oss tveksamma till om formuleringen hör hemma i förbundsordningen. Kommunsstyrelsens synpunkte har blivit beaktade i det nya
förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 182.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna förslag till ny förbundsordningen för Mälardalens Brand- och
räddningsförbund fr o m den 1 januari 2021, enligt en till ärendet höranden
bilaga, samt
att godkänna överlåtelseavtal mellan Hallstahammars kommun och Mälardalens Brand- och räddningsförbund, enligt en till ärendet höranden bilaga.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

Sida

()

KS § 206
Kallelse till förbundsstämma med Kolbäcksåns Vattenförbund - instruktion till ombudet Dnr 109/20
Kolbäcksåns Vattenförbund har tillsammans med integritetspolicy, årsredovisning, balans- och resultaträkning och förslag till budget översänt kallelse till
stämma torsdagen den 29 oktober 2020, klockan 10.00, Folkets Hus Surahammar.
Kommunfullmäktige har till ombud för Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden
fr o m ordinarie förbundsstämma 2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021
utsett Per Wernberg (C) med Rolf Korsbäck (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat nominera dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från ordinarie förbundsstämma 2020 t o m ordinarie förbundsstämma 2021, med Tomas
Andersson (S) som ersättare och Lennart Ahlström (S) som ledamot i styrelsen
(KF § 18/20).
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 183.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmoda ombudet att vid förbundsstämman med Kolbäcksåns Vattenförbund,
rösta för, under förutsättning av revisorernas godkännande
att resultat- och balansräkning fastställs,
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar,
att förbundsavgiften fastställs, samt
att anmoda ombudet att föreslå dels Per Hedfors (M) som revisor för tiden från
ordinarie förbundsstämma 2020 t o m ordinarie förbundsstämma 2021 med
Tomas Andersson (S) som ersättare och dels Lennart Ahlström (S) som ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2020 t o m ordinarie
förbundsstämma 2021.

_________
Exp till: Ombudet (2 ex)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

Sida

()

KS § 207
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden

Dnr 144/20

Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de
motioner som inte är färdigberedda.
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per
den 2 oktober 2020.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

Sida

()

KS § 208
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Dnr 305/20
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2020 § 185.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2021:
22/2, 29/3, 26/4, 31/5, 17/6, 27/9, 25/10, 29/11 och 16/12 varvid sammanträdet
den 29 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan
13.15 och sammanträdet den 17 juni och 29 november som bland annat avser
behandlingen av mål och budget för 2022 skall börja klockan 13.15.
Sammanträdet börjar klockan 18.30.
Vidare beslutar kommunstyrelsen
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2021:
25/1, 8/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 30/8, 13/9, 11/10, 15/11 och 6/12.
Sammanträdet börjar klockan 08.30 om inte annat anges i kallelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12

Sida

()

KS § 209
Tillfälligt stöd till föreningar som drabbats ekonomiskt av Covid-19 –
hemställan om utökade användningsområden Dnr 309/20
Kommunstyrelsen besluta den 15 juni 2020 § 119, efter ansökan från kulturoch fritidsnämnden att avsätta 500 000 kronor från kommunstyrelsens anslag
för oförutsett för stöd till föreningar i Hallstahammars kommun, varvid stödet
får ges till föreningar för uteblivna intäkter vilka ska finns beslutade i föreningens budget.
Kultur- och fritidsnämnden har därefter den 17 juni 2020 § 56 beslutat om riktlinjer för stödet. Av riktlinjerna framgår vilka som kan söka stödet och om man
drabbats hårt av de konsekvenser som coronapandemin inneburit. Stödet ges för
uteblivna intäkter till följd av Covid-19 och avser perioden 1 mars - 31 augusti
2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer. Vidare framgår vad som ska framgå i ansökan och vilka dokument som
ska bifogas.
Vid genomgången av inkomna ansökningarna vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträde den 30 september 2020 framkom det att det fanns föreningar som
även på annat sätt drabbats ekonomisk av coronapandemin.
Kultur- och fritidsnämnden har därför den 30 september 2020 § 75 beslutat att
hemställa hos kommunstyrelsen att det tillfälliga stödet även ska kunna ges till
föreningar som på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 varvid detta
kommer att framgå i återsökande av medlen hos kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Catarina Petterssons (S) yrkar att det tillfälliga stödet till föreningar för uteblivna intäkter på grund av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på
annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 vilket ska framgå i kultur- och fritidsnämndens återsökande av medel hos kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S)
yrkande
att medge att det tillfälliga stödet till föreningar för uteblivna intäkter på grund
av Covid-19 även ska kunna ges till föreningar som på annat sätt drabbats ekonomiskt av Covid-19 vilket ska framgå i kultur- och fritidsnämndens återsökande av medel hos kommunstyrelsen.

_________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12
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KS § 210
Fyllnadsval av ledamot i kommunala pensionärsrådet t o m 31 december
2022 Dnr
Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2020 att entlediga Hanna Lostelius
(C) från uppdraget som ledamot i kommunala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen beslutar
att som ledamot i kommunala pensionärsrådet t o m den 31 december 2022
efter Hanna Lostelius (C) utse Anna Gunstad Bäckman (C).

__________
Exp till: Kommunala pensionärsrådet
Anna Gunstad Bäckman
Löneenheten
Nämndkansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12
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()

KS § 211
Ersättares deltagande vid kommunstyrelsens och nämnders sammanträden Dnr
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag av kommunstyrelsen under
våren 2020 att föreslå rekommendationer som ska vidtas vid nämndernas sammanträden, fysiska möten och konferenser etc med anledning av coronapandemin. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därefter dialog med gruppledarna
för de politiska partierna varvid man enades om att följande ska gälla vid sammanträde med nämnd/styrelse/fullmäktig:
•
•
•
•
•

Arbetsutskotten träffas som vanligt i stora sammanträdesrum
Nämnderna/styrelsen/fullmäktige hanterar ärenden utifrån behov. Korta
föredragningar/svara på frågor. Nämndernas sammanträden äger rum i
fullmäktigesalen. Sekretessärenden i KS-salen. Få personer.
Ersättare ombeds att inte närvara vid sammanträde om man inte blir särskilt kallad till sammanträdet. Undantag för politisk representation.
Anmälan om frånvaro ska ske till nämndkansliet.
Ordförande är ansvarig för att sammanträdet genomförs i enlighet med
dessa rekommendationer.

Vid sittande sammanträde enas kommunstyrelsen, utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer, att ersättarna fortsättningsvis ska ha rätt att närvara
vid kommunstyrelsens sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutar således
att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträden, samt
att rekommendera övriga nämnder att ta upp frågan om deltagande för ersättare
vid nämndsmöten framöver.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12
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KS § 212
Extra sammanträde med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Dnr 333/19
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-12
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KS § 213
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-12
- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-12
- Arbetsutskottets protokoll 2020-09-21 och 2020-10-05
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

