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KF § 137
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Torfi Sigurdsson (L) som ny
ersättare efter Maria Blomberg (L) och Reinder Nispeling (FP) som ny ersättare
efter Maria Andersson Bahri (L). Någon ny ledamot efter Johanna Thorsén (S)
har inte kunnat utses.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Kjell Ivemyr (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 4 december2018 klockan 08.30.

I anslutning till uppropet visas en film som årskurs 4 på Nibbleskolan gjort.
Kommunstyrelsens ordförande informera att framtagandet av filmen är finansierat av Sida och är en del i kommunens kommunikationsplan kring arbetet
med Agenda 2030, där vi planerar att arbeta mycket med rörlig bild och dra nytta
av den potential som finns i de globala målens grafiska utformning. Syftet med
filmprojektet är att skapa en berättelse som tar avstamp i barnens perspektiv och
deras berättelser och drömmar om framtiden utifrån de Globala målen. Utifrån
barnens berättelser vill vi visualisera olika områden och åtgärder som har koppling till Agenda 2030 och som kommunen har möjlighet att arbeta kring. Med
hjälp av filmen vill vi även skapa nyfikenhet och bjuda in till fortsatt engagemang kring Agenda 2030 genom hallstahammar.se. En 30 sekunder version av
filmen kommer även visas på Filmstaden i Västerås under december, vilket syftar
till att marknadsföra vårt engagemang kring Agenda 2030 och skapa nyfikenhet
för det fortsatta arbetet. Vi vet även att vi via Filmstaden kan nå många invånare
även från Hallstahammars kommun.
I projektet har vi arbetat tillsammans med 4:e klassare på Nibbleskolan, där ett
urval av elever har varit med i själva produktionen och där övriga elever arbetat
med olika frågeställningar kopplat till filmens syfte. Det har varit ett otroligt
engagemang från elever och pedagog på Nibbleskolan och vi har definitivt sått ett
frö för skolan att arbeta på liknande sätt med dessa frågor framåt.
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KF § 138
Taxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2019

Dnr 268/18

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 79 att fullmäktige ska
fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2019.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Vallmobadet. Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har därför tagits fram. I princip
har samtliga avgifter höjts. Entréavgifterna för barn 0-6 och för pensionär är
desamma. Vidare är avgifterna för att hyra badet desamma.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 195.
Kommunfullmäktige beslutar
att fr o m den 30 augusti 2019, upphäva sitt beslut den 19 februari 2018 § 31 och
fr o m den 1 september 2019 fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet i enlighet
med en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.
Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid
Moser-Nyman (SD), Eva Björklind (SD).

_______
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 139
Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 december 2018
Dnr 269/18
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 80 att fullmäktige ska
fastställa ny taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 december
2018.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
för att hålla en bra standard och kvalité behöver avgifterna höjas för Skantzö bad
och camping. Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter
har höjts. Entréavgifterna per dag till badet är oförändrade. Vidare är bl a vissa
avgifter för tält-/husvagnsplats och stugor oförändrade.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 196.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2017 § 11 fastställa ny avgiftstaxa för Skantzö bad och camping, turism att gälla fr o m den 1 december 2018 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.
Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid
Moser-Nyman (SD), Eva Björklind (SD).
_______
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 140
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från och med 1
januari 2019 Dnr 270/18
Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 oktober 2018 § 87 att fullmäktige ska
fastställa ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden.
Nu gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antogs av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011 § 132 och har sedan dess varit oförändrad
och förslag till reviderad taxa som till stor del överensstämmer med Sveriges
Kommuner och Landstings underlag har tagits fram.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 bl a att byggoch miljönämnden har ansvar för den lokala tillsynen enligt miljöbalken. I miljötillsynsförordningens 2 kap framgår hur den operativa tillsynen fördelas mellan
statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Den tillsyn som bedrivs ska
i möjligaste mån finansieras av avgifter som verksamhetsutövaren betalar.
För att ha möjlighet att hålla de resurser som behövs för att bedriva en fungerande tillsyn är det viktigt att kommunerna använder sig av de möjligheter som
finns till avgiftsuttag. Nuvarande taxebestämmelser har haft samma utformning
sedan år 2011. Uppdateringen är en anpassning till nu gällande lagar och föreskrifter. Den reviderade versionen innebär att det lokala tillsynsbehovet får ett
större genomslag då nämndens tillsynsplan används vid bedömning av tillsynsbehovet för objektgrupperna. Grunden för taxan är timavgiften. Timavgiften har
sedan 2011 varit 720 kronor. Beräkning av ny avgift, med de faktiska kostnaderna som grund, ger en timavgift på 867 kronor. Data från 226 kommuner i
Sverige gav i juli 2018 ett snitt på 916 kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 197.
Anförande hålls av Tony Frunk (S), Anders Johannesson (C) och Hans Strandlund (M) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2011 § 132 och med stöd av 27 kap
1 § miljöbalken, fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden att gälla från och med den 1 januari 2019, enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
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Forts KF § 140
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att utreda och införa ”Rättviksmodellen”
under 2019.

_______
Exp: Reglementspärmen
Bygg- och miljönämnden
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KF § 141
Anhållan om kommunalt lån - Strömsholms Golfklubb

Dnr 271/18

Strömsholms Golfklubb anför i skrivelse den 22 november 2017 att golfklubben
har lån med kommunal borgen. Från början var lånet på 4 miljoner kronor och i
dagsläget, efter amorteringar, återstår 3,3 miljoner kronor. Klubben vill ha möjlighet till samma ränta på lånen som Sporthallen erbjudits. Därefter har golfkubben den 8 oktober 2018 inkommit med förtydligande angående deras frågeställning här ovan. I förtydligandet står det ”Vad vi avser här, är att få ett lån genom
kommunen på samma villkor som andra föreningar i kommunen, exempelvis
Sporthallen och Ridklubben. Vår avsikt då, är att lösa våra nuvarande lån hos
Nordea på 3,3 miljoner kronor.”
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att Sporthallen
och Hallstahammars Ridklubb har beviljats kommunalt lån men att det är svårt
att jämföra båda dessa föreningars verksamheter med golfklubbens. Exempelvis
bedriver sporthallen en omfattande publik verksamhet som vänder sig till allmänheten och Hallstahammars ridklubb är en av kommunens största föreningar
när det gäller att bedriva verksamhet för barn och unga. Bättre vore att jämföra
låneuppläggen mellan Hallstahammars Tennisklubb och Strömsholms Golfklubb. Tennisklubben har kommunal borgen för lån i privat bank för sin föreningsägda tennishall. Dess ungdomsverksamhet är dessutom större än golfklubbens. Strömsholms Golfklubb har också kommunal borgen för sin anläggning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 oktober 2018 § 82 att fullmäktige
inte ska bevilja Strömsholms Golfklubb kommunalt lån om 3,3 miljoner kronor.
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 29 oktober 2018 bland annat att
Strömsholms Golfklubb beviljades 1999 kommunal borgen för byggande av en
niohålsbana i Mölntorp. 2002 ändrades borgensförbindelsen genom beslut i
kommunfullmäktige från en borgen att bygga en niohålsbana till en generell borgen för klubben om 4 000 000 kronor (skulden idag uppgår till drygt 3,3 Mkr).
Ärendet har sedan tagits upp i kommunfullmäktige den 20 februari 2017 där det
medgavs amorteringsfrihet under 2 år för Strömsholms golfklubbs ena lån i
Nordea (skuld 2 120 000 kr), samt att för det andra lånet (skuld f n 1 250 000 kr)
medge fortsatt amorteringstakt om 40 000 kronor/år.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 199.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Strömsholms Golfklubbs begäran om direkt kommunal utlåning, samt
upplysa klubben om möjligheten att utnyttja låneutrymmet om 700 000 kronor i
tidigare fattade beslut om kommunal borgen.
_______
Exp till: Strömsholms Golfklubb
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 142
Svar på motion av Sigge Synnergård (L) angående inrättande av pedagogiska priser inom barn- och utbildningsnämnden Dnr 122/18
Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 17 april 2018 att ”Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och
för hur väl elever lyckas i skolan. Därför vill vi i Liberalerna att det delas ut
pedagogiskt pris i två kategorier till någon eller några pedagoger som har utmärkt
sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.
Kategori 1: Förskola och pedagogisk verksamhet
Kategori 2: Fritids och grundskola
Priset skall vara 10 000 kronor per kategori (totalt 20 000 kr/år). Det är barn- och
utbildningsnämnden som beslutar att priset ska gå till kompetensutveckling för
den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelningen ska
ske i samband med barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde inför
sommaren. Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild person kan dock erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörighet.
Priset kan inte tilldelas förvaltningschef, områdeschef eller skolledare.
Därför yrkar jag på
Att Hallstahammars kommun inrättar två pedagogiska priser á 10 000 kr/st och
att utdelningen av priserna sker i samband med barn- och utbildningsnämndens
sista sammanträde inför sommaren.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att
skickliga pedagoger tillgodoses genom individuell lönesättning och statliga
medel riktade till skickliga pedagoger. Medel för kompetensutveckling riktas till
behov hos pedagoger för ökad måluppfyllelse. Syftet med pedagogiska priser kan
tänkas vara att premiera och uppmärksamma särskilt duktiga pedagoger. Bedömningen är att det behovet tillgodoses på annat sätt. Det sker genom individuella
löner, statliga satsningar på förstelärare och särskilt duktiga lärare. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 23 oktober 2018 att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 200.
Anföranden hålls av Sigge Synnergård (L), Jenny Landernäs (M) och Tommy
Emterby (KD) i vilka de yrkar bifall till motionen.
I var sitt anförande yrkar Kjell Ivemyr (S), Mariette Sjölund (S) och Catarina
Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts KF § 142
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
kommunstyrelsen förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) m fl yrkande att
bifalla motionen.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för bifall till Sigge
Synnergårds (L) yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 22 ledamöter röstat ja, 16 nej
och 4 avstår, (bilaga 1 § 142/2018). Kommunfullmäktige har således bifallit
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar besluta
att avslå motionen om att inrätta pedagogiska priser inom barn- och utbildningsnämnden.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Isabella
Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin
Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Tommy Emterby (KD),
Kent Rydén (KD), Sari Svanström (C), Anders Johannesson (C), Anna Gunstad
Bäckman (C), David Lindberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbar Hallström
(L).

__________
Exp till: Sigge Synnergård
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 143
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att inrätta digitaliseringsfond
för kommunens verksamheter Dnr 294/17
Jenny Landernäs (M) anför i motion den 27 november 2017 ” Digitaliseringen
måste ta fart i Hallstahammars kommun. Möjligheterna är oändliga både till
kvalitetsförbättringar och till att använda våra resurser mer effektivt. Digitaliseringen, tillsammans med automatisering och robotisering, måste in i våra kärnprocesser.
För att kunna ta ordentliga kliv inom området behövs både vilja i form av en
strategi och målbild. Det är beklagansvärt att strategin drar ut på tiden. Men det
behövs också medel till initiala investeringar. Kommunens prognostiserade
resultat pekar på ett större överskott än beräknat. Det måste användas klokt för att
investera i framtiden. Vi vill att kommunen skapar en digitaliseringsfond. En
fond där verksamheterna kan söka pengar för sin digitalisering. Projekten ska gå i
linje med kommunens digitaliseringsstrategi, varvid det är av största vikt att den
prioriteras. Fonden ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för Hallstahammar kommuns digitala infrastruktur och utveckla nya lösningar både för invånare
och kommunens egna processer.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på
Att en digitaliseringsfond tillskapas, samt att första insättningen till fonden görs
med minst sju miljoner av kommunens resultat för 2017. ”
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 7 november 2018 bl a att
efter att motionen inlämnades till kommunfullmäktige har en digitaliseringsstrategi antagits. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram konkreta handlingsplaner kopplade till strategin. Samtliga förvaltningar arbetar med digitalisering men
det är angeläget att vi arbetar utifrån gemensamma plattformar m m. Ett centralt
målområde i strategin är automatisering, som i första hand handlar om att identifiera processer där tidigare manuella repetitiva arbetsmoment ska ersättas med
automation som även går under benämningen robotisering. I 2018 års budget
finns medel avsatta med 5 000 tkr i investeringsbudgeten för digitaliseringssatsningar. Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram förslag till hur vi på
bästa sätt kan använda anslaget. Troligtvis behöver viss del av medlen överföras
till 2019 års budget eftersom vi inte hinner verkställa alla åtgärder förrän 2019.
Om fonden inrättas bör det kopplas tydliga regler för hur den får användas, på ett
liknande sätt som den tidigare ”sociala investeringsfonden”. Utgångspunken kan
vara att nämnderna/förvaltningarna får söka engångsbelopp för att utveckla/implementera digitala tjänster av olika slag. Det är dock angeläget att det finns en
tydlig redovisning hur kostnaden för digitala tjänsterna inte bara kan inrymmas
inom befintlig budget utan även bidra till en effektivisering genom sänkta kostnader, optimera nyttjandet av befintliga resurser, allt för att förbättra verksamheter och göra större nytta för våra invånare.
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Forts KF § 143
Kommunstyrelsens ordförande anför i sin skrivelse bland annat att skapa en fond
med öronmärkta pengar för digitalisering kan vara ett sätt att uppmuntra och påskynda digitalisering inom olika områden. Som förvaltningen beskriver medför
nya system och arbetssätt oftast en merkostnad initialt vilket kan vara svårt för
verksamheten att hitta utrymme för i sin driftbudget. Att få ta del av fondmedel
för införande av digitalisering i större och kostsammare projekt kan ge möjlighet
att digitalisera i en snabbare takt än vad som nu bedöms ekonomiskt möjligt.
Även om vi politiskt ser att digitalisering inom många områden är en framtidsinvestering så är det inte lika enkelt att ekonomiskt redovisa hela införandet från
infrastruktur till programvara som investering. En fond skulle vara ett komplement till de investeringsmedel som finns. En digitaliseringsfond kan vara en bra
ide för att uppmuntra och påskynda digitalisering, den måste dock ställas mot behovet av egenfinansiering av kommande investeringar som fortsatt ligger på en
hög nivå. Avslutningsvis föreslås att kommunstyrelsen arbetar vidare med iden
kring en fond för digitalisering och beroende på hur 2018 års resultat kommer att
se ut fatta ett eventuellt beslut om fond i samband med årsbokslutet. Motionen
anses därmed vara besvarad.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 november 2018 § 201.
I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) bifall
till motionen.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionsen om inrättande av digitaliseringsfond ska anses vara besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Isabella
Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin
Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Tommy Emterby (KD) och
Kent Rydén (KD).

__________
Exp till:
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KF § 144
Anmälan av motion av Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer
Hansson (V) och Lorin Ismael (V) om sänkt heltidsmått för medarbetare
inom vård omsorg och LSS Dnr 284/18
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer Hansson (V) och Lorin Ismael
(V) anför i en motion ”Hallstahammars kommun står precis som andra kommuner och regioner inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla
medarbetare. Detta tillsammans med höga sjuktal inom ovan nämnda verksamheter ställer krav på hur arbetet skall utföras och organiseras framöver. Kommunals tidning kommunalarbetaren har i flera artiklar belyst läget med att allt för
många av förbundets medlemmar lever med värk och har svårt att stanna kvar i
yrket fram till pension. Detta parat med försäkringskassans i högre grad ifrågasättande av sjukintyg och faktiskt i ökad utsträckning drar in sjukpenning ställer
ökade krav på arbetsgivarna att hantera situationen. Utöver detta tillkommer
sedan den sk pensionsgruppens förslag att höja åldern när man tidigast kan gå i
pension, från idag 61 år till i första hand 62 för personer födda 1959 och sedan
höja den till tidigast från 64 år.
I vår kommun som i många andra kommuner kan man konstatera att antalet medarbetare inom 7/24 verksamheterna (dygnet runt, året runt verksamheter) som
orkar jobba fram till 65 års dagen tenderar att minska. Tyvärr avslutas en lång
yrkeskarriär med en längre sjukskrivning och sedan tidigare pension. Höjs nu den
tidigaste ålders att kunna gå i pension ökar risken för ökade sjuktal och höjda
sjuklönekostnader. Sjukfrånvaror första halvåret 2018 uppgår till 5,7% för LSS
och 8,7% för äldreomsorgen. Totalt beräknas cirka 400 personer (preliminär uppgift) arbeta inom 7/24 verksamheterna med helgtjänstgöring. Idag utgörs heltidsmåtter för dessa medarbetare till 37 timmar/vecka. En sänkning av heltidsmåttet
till i första hand 35 timmar/veckan, där sänkningen sker genom kortade arbetspass (inte fler lediga dagar) antingen senare start eller tidigare slut av arbetspassen.
2 timmars arbetstidsförkortning beräknas brutto motsvara 800 timmar per vecka
eller motsvarande cirka 22 medarbetare, dock torde nettoeffekten bli betydligt
mindre. Med hjälp av smarta schemalösningar i god samverkan mellan ledare och
medarbetare samt minskade sjuklönekostnader till följd av mer tid för återhämtning torde cirka 2/3 delar kunna hanteras inom befintlig budget. Dock kan det
behövas tillskott till verksamheterna om högst 2,9 miljoner kronor. Förvaltningen
behöver utreda och återkomma med hur arbetet kan organiseras utifrån att medarbetare inom 7/24 verksamheterna får sänkt heltidsmått till 35 timmar per
vecka.
Med stöd av ovanstående yrkar vänsterpartiet
att kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att skyndsamt utreda och presentera en plan hur våra sk 7/24 verksamheter inom LSS och äldreomsorg kan
erhålla sänkt heltidsmått till 35 timmar per vecka, utifrån tankarna ovan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

Forts KF § 144
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 145
Anmälan av motion av Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M)
och Anita Westin Brodd (M) om införande av datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn Dnr 295/18
Isabella Piva Hultström, Elinor Blomqvist och Anita Westin Brodd, samtliga (M)
anför i en motion ”Dagligen utnyttjas och utsätts barn världen över för de värsta
tänkbara övergreppen. Spridning av bilder på barn som utsätts för sexuella brott
är ett brott som ökar lavinartat och något som vi med alla medel måste bekämpa.
Att jaga övergreppsbilder i på internet kan liknas vid att leta efter en nål i en höstack. Miljontals bilder som cirkulerar runt, i konstant flöde förövare mellan. För
ett par veckor sedan presenterade Interpol resultatet av flertalet utredningar som
de bedrivit de senaste åren, gällande bilder på sexuella övergrepp på barn som
delas på nätet. Utredningarna visar att offren blir allt yngre och övergreppen
grövre. Interpol uppskattar att cirka 15 % av bilderna innehåller små barn eller
spädbarn, och övergreppen rör sig oftast om våldtäkter. Bilderna delas av förövare från alla världens hörn, dygnets alla timmar, årets alla dagar. Organisationen
Childhood uppger att ett av fem barn utsätts för sexuella övergrepp någon gång
under sin barndom, men att mörkertalet är enormt. Organisationen Ecpat uppger
att fallen ökar med hundratals barn per år och att antalet bilder på spädbarn utsatta för övergrepp i större utsträckning sprids från Sverige. Man kan hoppas att
just det beror på en högre anmälningsbenägenhet från Sverige.
Sverige sticker dock ut på ett positivt sätt i allt detta mörka. Över 30 polismyndigheter världen över använder sig av en svensk idé, ett datorprogram med en
algoritm som kan upptäcka och urskilja bilder innehållande övergrepp på barn.
Programmet har förmågan att urskilja oskyldiga bilder från semesterresan, färger
och strömmar, och således ge polisen viktiga verktyg i kampen mot brott. Undersökningar visar också att de datorer som oftast används vid spridning av övergreppsbilder på barn är arbetsdatorer. Till skillnad mot datorn som ofta finns i
hemmet och används av flera i familjen, får jobbdatorn som regel vara i fred av
andra än den behörige. På gott och ont. Flera kommuner runt om i Sverige börjar
nu införa digitala filter likt det som beskrivits ovan. Sotenäs, Munkedal och
Lysekil är några exempel på kommuner som under 2019 kommer att införa detta
på kommunens alla datorer.
Sotenäs IT-chef säger i en intervju i svt, ’som kommunal inrättning ska vi göra
allt i vår makt för att inte främja spridningen av detta’.
Vi måste alla bidra för att minska spridningen och detta är ett sätt som vi här kan
hjälpa till i kampen mot detta.
Det handlar inte på något sätt om att få kommunanställda att känna sig skyldiga
eller övervakade. Det vi måste komma ihåg är att ha fokus på brottssoffren, de
utsatta barnen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

Forts KF § 145
I enlighet med ovanstående yrkar vi
Att Hallstahammars kommun ser över rutiner för att upptäcka den här typen av
brott samt
Att kommunen inför programvara som beskrivs ovan under 2019.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 146
Val av kommunal revision 2019 - 2022
Enligt kommunallagen 12 kap 5 § framgår att: ”Vid en samlad revision av hela
verksamheten skall minst fem revisorer väljas.”
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 34.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i kommunal revision 2019 - 2022 utse följande personer:
Revisorer

Bo Hedman (S)
Jörgen Kvist (S)
Per Hedfors (M)
Andreas Almqvist (MP)
Göran Sonesson (KD)

Ordförande

Per Hedfors (M)

Det noteras att de av fullmäktige valda revisorerna för tiden 2015-2018 kommer
att slutföra revision av kommunens bokslut för 2018.

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
PWC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 147
Budgetberedning för revisorerna 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 35.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i budgetberedningen för revisorerna 2019 - 2022 utse följande
personer:
Rolf Hahre (S)
Sigge Synnergård (L)
Stieg Andersson (M)

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 148
Val av valnämnd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 36.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i valnämnden 2019 - 2022 utse följande personer:
Ledamöter

Ersättare

Thure Andersen (S)
Marie Westling (C)
Lennart Ahlström (S)
Stieg Andersson (M)
Ove Andersson (V)

Agneta Ivemyr (S)
Richard Eriksson (L)
Tomas Andersson (S)
Torbjörn Estelli (M)
Carina Byhlin (KD)

Ordförande
1:e vice ordförande

Thure Andersen (S)
Marie Westling (C)

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Valnämnd (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 149
Val av kommunstyrelse 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 37.
Stieg Andersson (M) yrkar att Hans Strandlund (M) ska väljas till 2:e vice ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i kommunstyrelsen 2019 - 2022 utse följande personer:

Ledamöter

Ersättare

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

Rolf Hahre (S)
Vakant
Lennart Andersson (S)
Lennart Ahlström (S)
Stina Odebo (L)
David Lindberg (L)
Håkan Freijd (M)
Isabella Piva Hultström (M)
Kenth Erngren (V)
Annica Lindholm (V)
Eva Björklind (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Catarina Pettersson (S)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Kjell Ivemyr (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Kommunstyrelsen (sekr)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 150
Val av kommunalråd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 38.
Kommunfullmäktige beslutar
att till kommunalråd 2019 - 2022 utse Catarina Pettersson (S).

_________
Exp till: Catarina Pettersson
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 151
Val av teknisk nämnd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 39.
Stieg Andersson (M) yrkar att Jenny Landernäs (M) ska väljas till 2:e vice ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i tekniska nämnden 2019 - 2022 utse följande personer:
Ledamöter

Ersättare

David Lindberg (L)
Marijo Edlund (S)
Susanne Johansson (S)
Lars Wilhelmsson (C)
Jenny Landernäs (M)
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser-Nyman (SD)

Reinder Nispeling (L)
Aliki Karlsson (S)
Jim Larsson (S)
Ulf Olsson (C)
Barbro Sonesson (M)
Kenth Rydén (KD)
Claes Gustavsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

David Lindberg (L)
Marijo Edlund (S)
Susanne Johansson (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Tekniska nämnden (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2018-11-26

()

KF § 152
Val av bygg- och miljönämnd 2019 – 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 40
Stieg Andersson (M) yrkar att Stieg Andersson (M) ska väljas till 2:e vice ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i bygg- och miljönämnden 2019 - 2022 utse följande personer:
Ledamöter

Ersättare

Sigge Synnergård (L)
Tony Frunk (S)
Marianne Matuszewski (S)
Ulf Olsson (C)
Stieg Andersson (M)
Bengt Hultin (V)
Eva Björklind (SD)

Eric Tranehag (L)
Claes Aspenryd (S)
Liselotte Waernulf (S)
Meriem Dürik (C)
Jan-Erik Fallberg (M)
Carina Byhlin (KD)
Sigrid Moser-Nyman (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Sigge Synnergård (L)
Tony Frunk (S)
Marianne Matuszewski (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Bygg- och miljönämnden (Sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2018-11-26

()

KF § 153
Val av kultur- och fritidsnämnd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 41
Stieg Andersson (M) yrkar att Tony Flodin (M) ska väljas till 2:e vice ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i kultur- och fritidsnämnden 2019 - 2022 utse följande personer:
Ledamöter

Ersättare

Vakant
Lennart Andersson (S)
Anna-Karin Folkesson (S)
Reinder Nispeling (L)
Tony Flodin (M)
Kristina Nylander (V)
Elisabeth Moser (SD)

Ewa Wilhelmsson (C)
Owe Nilsson (S)
Mikael Andersson (S)
Hayfaa Dabbagh (S)
Anita Westin Brodd (M)
Inger Thuresson (KD)
Eva Björklind (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Vakant
Lennart Andersson (S)
Anna-Karin Folkesson (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Kultur- och fritidsnämnden (Sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 154
Val av socialnämnd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 42.
Stieg Andersson (M) yrkar att Håkan Freijd (M) ska väljas till 2:e vice ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i socialnämnden 2019 - 2022 utse följande personer:
Ledamöter

Ersättare

Ingvor Regnemer (S)
Anders Johannesson (C)
Rolf Korsbäck (S)
Pia Håkansson (S)
Birgitta Westman (S)
Sari Svanström (C)
Håkan Freijd (M)
Patrik Hultgren (M)
Tommy Emterby (KD)
Christer Hansson (V)
Elisabeth Moser (SD)

Jenny Hödefors (S)
Marianne Avelin (C)
Örjan Andersson (S)
Christina Aspenryd (S)
Maria Blomberg (L)
Barbara Hallström (L)
Anita Westin Brodd (M)
Barbro Sonesson (M)
Gun-Britt Rydén (KD)
Ove Andersson (V)
Claes Gustavsson (SD)

Ordförande
1:e vice ordförand
2:e vice ordförande

Ingvor Regnemer (S)
Anders Johannesson (C)
Rolf Korsbäck (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Socialnämnden (Sekr)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 155
Val av barn- och utbildningsnämnd 2019 - 2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 43.
Stieg Andersson (M) yrkar att Isabella Piva Hultström (M) ska väljas till 2:e vice
ordförande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till valberedningens förslag och avslag på Stieg Anderssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i barn- och utbildningsnämnden 2019 - 2022 utse följande
personer:
Ledamöter

Ersättare

Kjell Ivemyr (S)
Sigge Synnergård (L)
Margareta Sundin (S)
Niko Ljevar (S)
Karin Enedahl (S)
Vakant
Isabella Piva Hultström (M)
Vakant
Inga-Lena Strömberg (V)
Elisabeth Erngren (V)
Eva Björklind (SD)

Roland Svangren (S)
Hanan Haddad (L)
Lisbeth Wallman (S)
Anna-Lena Gabrielsson (S)
Maria Andersson Bahri (L)
Özlen Özerolfrejd (C)
Elinor Blomqvist (M)
Philip Jandovsky (M)
Mahlet Asfera (KD)
Eleonor Zeidlitz (MP)
Elisabeth Moser (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Kjell Ivemyr (S)
Sigge Synnergård (L)
Margareta Sundin (S)

Mot beslutet avseende 2:e vice ordförande reserverar sig Jenny Landernäs (M),
Hans Strandlund (M), Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M), Philip
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Barn- och utbildningsnämnden (sekr)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 156
Val till uppdrag i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019-2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 44.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2019 - 2022 utse
följande personer:
Ledamot

Ersättare

Örjan Andersson (S)

Stieg Andersson (M)

_________
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 157
Val till uppdrag i Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2019-2022
Valberedningen har behandlat ärendet den 21 november 2018 § 45.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2019 - 2022 utse följande
personer:
Ledamot

Ersättare

Örjan Andersson (S)

Anders Johannesson (C)

_______
Exp till: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten
Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 158
Entledigande av fullmäktige
Lars Jonsson (S) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Lars Jonsson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige,
samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Lars Jonsson (S).

_______
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Lars Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 159
Fyllnadsval av nämndeman t o m den 31 december 2019
Västmanlands Tingsrätt har beslutat att entlediga Ann Charlotte Steiner (V) från
uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Kenth Erngren (V) som nämndeman t o m den 31 december 2019.

_______
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Västmanlands Tingsrätt
Kenth Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Sida

()

KF § 160
Ordning för inkallande av ersättare 2019 - 2022
Kommunfullmäktige beslutar
att beträffande ordningen för ersättares inkallande i styrelser och nämnder 2019 2022 följande skall gälla:
I första hand tjänstgör ersättare för den ledamot, vid vars namn han står upptagen
i kommunfullmäktiges valprotokoll.
I andra hand inträder ersättarna i den inbördes ordning de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll med början överst och med iakttagande av partitillhörighet.
I tredje hand inträder ersättarna i den inbördes ordning de upptagits i kommunfullmäktiges valprotokoll med början överst och med iakttagande av följande turordning mellan partier:
för Arbetarpartiet socialdemokraterna:
1
Centerpartiet
2
Liberalerna
3
Vänsterpartiet
4
Miljöpartiet
5
Nya moderaterna
6
Kristdemokraterna
7
Sverigedemokraterna

för Centerpartiet
1
Liberalerna
2
Arbetarpartiet socialdemokraterna
3
Nya Moderaterna
4
Miljöpartiet
5
Kristdemokraterna
6
Vänsterpartiet
7
Sverigedemokraterna

för Kristdemokraterna:
1
Nya Moderaterna
2
Arbetarpartiet socialdemokraterna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-11-26

Forts KF § 160
för Liberalerna
1 Centerpartiet
2 Arbetarepartiet socialdemokraterna
3 Nya Moderaterna
4 Miljöpartiet
5 Kristdemokraterna

för Miljöpartiet
1
Vänsterpartiet
2
Arbetarpartiet socialdemokraterna
3
Centerpartiet
4
Liberalerna
5
Nya Moderaterna
6
Kristdemokraterna
7
Sverigedemokraterna

för Nya Moderaterna:
1
Kristdemokraterna
2
Arbetarpartiet socialdemokraterna

För Sverigedemokraterna
1
Kristdemokraterna
2
Nya moderaterna

för Vänsterpartiet:
1
Nya moderaterna
2
Arbetarpartiet socialdemokraterna
3
Miljöpartiet
4
Kristdemokraterna
5
Liberalerna
6
Centerpartiet
7
Sverigedemokraterna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida

()

KF § 161
Entledigande av fullmäktige
Elin Laakkonen (S) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Elin Laakkonen (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Elin Laakkonen (S).

__________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Kenth Erngren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

