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KF § 77
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Ordföranden informerar att länsstyrelsen har utsett Gun-Brith Rydén (KD) som
ny ledamot efter Kenth Rydén (KD) och Tommy Engström (KD) som ny ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar härefter
att fastställa uppropet,
att utse Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 3 juni 2022 klockan 08.30.
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KF § 78
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2023
Dnr 196/22
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 159 nu gällande avgiftstaxa för Skantzö bad och camping.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 27 april 2022 § 41 att fullmäktige ska
fastställa ny avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1
januari 2023.
Förslag till ny taxa har tagits fram. Avgifterna för campingen har höjts och nya
avgifter för hyra av campingvagnar har tillkommit. Avgifterna för badet har inte
höjts.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 110.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2021 § 159 fastställa ny avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023 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.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
Enhetschefen
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KF § 79
Avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023 Dnr 197/22
Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2021 § 157 nu gällande taxa
för Vallmobadet.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 27 april 2022 § 42 att fullmäktige ska
fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023.
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna
gäller vattengymnastik vattencrossfit, plask- och lek samt hyra av badet. Övriga
avgifter är oförändrade.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 111.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävandes av sitt beslut den 29 november 2021 § 157 fastställa ny
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till
ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 80
Anmälan av tillsynsbesök hos Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Dnr 170/22
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av Västra Mälardalens överförmyndarnämnds verksamhet den 19 oktober 2021 och upprättat en
rapport över inspektionen.
Av rapporten framgår att länsstyrelsen, vid föregående inspektionen, funnit anledning att kritisera överförmyndarnämnden på följande punkter:
- Brister vid överlämning av redovisningshandlingar
- Bristfällig handläggning vid godkännande av arvskifte
- Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans
I nuvarande inspektion har länsstyrelsen följt upp kritiken gällande överlämning
av redovisningshandlingar där de ser fortsatt brister. De har även följt upp
kritiken gällande handläggning av arvskifte. Gällande brister vid överlämning av
överklagande har de inte följt upp ärendet särskilt vid denna inspektion.
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har den 8 februari 2021 § 15 beslutat
att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholm.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 114.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera rapporten som en anmälan.

_________
Exp till: Länsstyrelsen i Stockholms län
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KF § 81
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2021 –
ansvarsfrihet för styrelsen Dnr 174/22
Ingvor Regnemer (S) och Anders Johannesson (C) anmäler jäv och lämnar
sammanträdet. I deras ställe inträder Owe Nilsson (S) och Ulf Olsson (C).
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 8 april 2022 inkommit med
årsredovisning för 2021.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 115.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsredovisningen fastställs, samt
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Härefter återinträder Ingvor Regnemer (S) och Anders Johannesson (C).

__________
Exp till: Norra Västmanlands samordningsförbund
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KF § 82
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) m fl gällande upprättande av
styrdokument för att förebygga självmord
Dnr 89/21
Jenny Landernäs, Håkan Freijd, Bertil Bredin, Torbjörn Estelli, Hans Strandlund,
Philip Jandovsky samtliga (M) anför i en motion ”Enligt en ny rapport från
Sveriges Kommuner och Regioner saknar 233 kommuner i landet en konkret
handlingsplan för att förebygga självmord. Tyvärr är Hallstahammar en av dem. I
Västmanland är det endast Sala som har en plan. Västmanland tar i genomsnitt 53
personer om året sitt liv. Stor andel av dem har haft långvarig kontakt med både
socialtjänst och psykiatri.
Kommunens arbete inom detta område måste vara förebyggande, strukturerat och
bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt organisationen Suicide Zero
handlar arbetet i ett kommunperspektiv om att hela kommunen behöver involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med fysisk
planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och
fritidsverksamheter. I Hallstahammar ska man ha alla förutsättningar att må bra.
Hallstahammar ska inte vara en av de kommuner som saknar handlingsplan för
förebyggande arbete kring suicid.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att Hallstahammars kommun tar fram en kommunövergripande handlingsplan
kring det förebyggande arbetet med suicid med mätbara mål och konkreta åtgärder
Att riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter
självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 2 december 2021 bland annat att förvaltningen redan idag bedriver suicidpreventivt arbete i form av utbildning till all
personal att upptäcka psykisk ohälsa och därmed möjlighet att kunna förhindra
suicid men ser också behovet av en handlingsplan. På det nationella planet finns
idag ett handlingsprogram för suicidprevention med nio punkter. Planering för en
länsgemensam resurs kring arbetet av en regional handlingsplan mot suicid finns,
medel finns avsatt och från halvårsskiftet 2022 finns en person på plats för att
påbörja arbetet med den regionala handlingsplanen i vilken kommunen kommer
att vara delaktig. Förvaltningen ser att den regionala handlingsplanen bör tas fram
innan den lokala handlingsplanen utformas. Förvaltningen planerar dock redan
för detta arbete i vilken också rutiner kommer att ingå. Det gäller dock enbart
socialförvaltningens verksamheter och vi ser behov av en kommunövergripande
plan. Socialförvaltningen tar dock inte det hela kommunala ansvaret för en
handlingsplan för kommunen.
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Forts KF § 82
Socialnämnden föreslår den 15 december 2021 § 99 att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens skrivelse den
2 december 2021.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 116.
Anföranden hålls av Jenny Landernäs (M), Peter Ristikartano (MP), Reijo Tarkka
(V), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson i vilka de yrkar bifall till
motionen.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) att ärendet ska återremitteras för att
sändas på remiss till övriga nämnder.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till Catarina Petterssons (S) återremissyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet för att sändas på remiss till övriga nämnder.

__________
Exp till: Barn- och ut bildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen
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KF § 83
Svar på av Tommy Emterby (KD) om länsgemensam utbildning inom
äldrevården med syfte att höja den medicinska kompetensen Dnr 241/21
Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Personer med allt svårare sjukdomar
och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna
utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den
kommunala äldrevården
Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens
specialistsjukvård och den kommunala vård och omsorgen. Inom region Västmanland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar som
fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en motsvarande
utbildningsavdelning startas i länet för legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs särskilt fokus på trygg hemgång
och rehabilitering. Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken
kompletteras med personal under träning och utbildning. Utbildningsavdelningen
ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och Region Västmanland. Patienter ska komma från hela länet.
Förslagsvis kan finansiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan
fördelas utifrån invånarantal. Hälso- och sjukvårdspersonal från såväl kommun
som region ska kontinuerligt kunna göra praktik på den länsgemensamma utbildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola
(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum.
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi
Att: Hallstahammars kommun i samarbete med regionen tar initiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 1 december 2021 bland annat att
socialförvaltningen är positiv till förslaget att starta en länsgemensam utbildningsenhet och bedömer att detta behöver utredas tillsammans med länets
kommuner och region Västmanland. Nuvarande forum för beslut och diskussion
kring olika kompetenssatsningar mellan länets kommuner och regionen behöver
ses över. Roller och beslutsordning med mera behöver klargöras för ett effektivt
samarbete framledes. Skapandet av en utbildningsavdelning för äldrevården är
både strategiskt viktigt och en långsiktig satsning. Denna typ av satsning behöver
inrymmas i den ordinarie budgeten för att säkerställas. Alla former av
uppstartskostnader kan med fördel finansieras av lämpliga och eventuella
statsbidrag. Regeringen har aviserat att ett nationellt kompetenscentrum
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Forts KF § 83
för äldreomsorgen ska inrättas permanent. Satsningen syftar till att höja kunskapen och ge en bättre nationell överblick på äldreomsorgen och om kommunernas förutsättningar. Detta kan ge ytterligare positiva effekter för den kommunala äldreomsorgen och bland annat ytterligare höja den medicinska kompetensen i kommunerna. Om den regionala utbildningsavdelningen blir av kan
därmed positiva synergieffekter eventuellt uppnås.
Socialnämnden föreslår den 15 december 2021 § 102 att motionen ka anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens skrivelse den
1 december 2021.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 117.
I vare sitt anförande yrkar Tommy Emterby (KD), Jenny Landernäs (M) och
Peter Ristikartano (MP) bifall till motionen.
Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
socialnämnden den 15 december 2021 § 102.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Gun-Britt Rydén (KD), Jenny
Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Håkan Freijd (M),
Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anita Westin Brodd (M), Anders
Randelius (M), Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth
Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa Björklind (SD).

__________
Exp till: Tommy Emterby
Socialnämnden
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KF § 84
Svar på motion av Reijo Tarkka (V) gällande försök med skolfrukost på
Nibbleskolan Dnr 285/21
Reijo Tarkka (V) anför i en motion ”Vi har fått kännedom om att man på
Nibbleskolans mellanstadium har gjort försök med att servera frukost till eleverna
då alla inte har ätit när de kommer till skolan. Som det beskrivs i bifogade rapport
från försöket så har syftet varit att öka elevernas förmåga att ta till sig undervisningen. Man har genomfört två provperioder och har från personalens sida upplevt att eleverna haft lättar att hålla fokus under dagen. Man har också märkt att
konflikterna mellan eleverna har minskat som en följd av försöksverksamheten.
Då allt som är möjligt måste göras för att ge alla elever samma möjlighet till att
tillgodogöra sig undervisningen vill vi att lärarnas önskan om att få ekonomiska
medel för att fortsätta med frukostverksamheten beviljas. I första hand under
innevarande läsår.
Vänsterpartiet föreslår därför:
Att medel beviljas för fortsatt frukostverksamhet under läsåret 2021-22”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2022 bland
annat att för grundskolorna i Hallstahammars kommuns del skulle en sådan förändring medföra ökade kostnader i form av personaltimmar och ökad livsmedelskostnad. Dessutom måste det finnas personal på plats i matsalen på morgonen
för att ta hand om barnen/eleverna, då detta inte är kökspersonalens uppgift. På
Nibbleskolan går det 484 elever i årskurserna F-6 varav 214 elever är inskrivna
på fritids där frukost ingår om man har frukosttiden i sitt schema. Beräknad
kostnad för att ge frukost till de barn som inte har frukost på schemat skulle bli
cirka 144 180 kronor per läsår. Denna kostnad inkluderar endast
livsmedelskostnaderna, extra kostnader skulle tillkomma i form av inventarier
såsom kyl och frys etc. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv och det kompensatoriska uppdraget som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar behöver alla
elever få frukost i Hallstahammar kommuns grundskolor. Detta skulle innebära
att alla elever i årskurserna F-9 varav 1963 elever får frukost. Den totala kostnaden skulle då uppgå till 1 802 242 kronor för ett läsår med 178 skoldagar. Med
hänvisning till de ökade kostnaderna skulle grundskoleverksamheten behöva göra
omfattande nedskärningar inom andra områden.
Utifrån FNs konvention om barnets rättigheter ska barnens bästa alltid vara utgångspunkten för planering, genomförande och utvärdering av skolans likvärdighetsbefrämjande arbete. Att alla barn är lika värda och har samma rättigheter.
Att särskilja en skola och årskurs bidrar till att man frångår att alla barn är lika
värda och har samma rättigheter. Utifrån det socialkonstruktionistiskt
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Forts KF § 84
perspektivet kan det upplevas att Nibbleskolan förstärker känslan av utanförskap
och stigma genom att lyfta elevernas förmåga att ta till sig undervisningen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 mars 2022 § 36 att motionen
avslås gällande försök med skolfrukost på Nibbleskolan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 118.
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar bifall till motionen.
I var sitt anförande yrkar Kjell Ivemyr (S) och Jenny Hödefors (S) avslag på
motionen.
Anföranden hålls av Peter Ristikartano (MP) och Tommy Emterby (KD).
Håkan Freijd (M) yrkar att barn- och bildningsnämndens ska få i uppdrag att
utreda frågan ytterligare.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på dels Reijo Tarkkas (V) yrkande, dels
Håkan Freijds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen gällande försök med skolfrukost på Nibbleskolan med hänvisning till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnen den 29 mars 2022 §
36.
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V), Lillemor Larsson (V), Christer
Hansson (V), Hans Petersson (V), Håkan Freijd (M).

__________
Exp till: Reijo Tarkka
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 85
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att öka antalet skoldagar per
läsår för bättre skolresultat Dnr 45/22
Jenny Landernäs (M) anför i en motion att ”Svenska skolelever går i skolan färre
antal timmar än elever i många andra jämförbara länder. Samtidigt är skolresultaten låga i Hallstahammar. Enligt skollagen får huvudmannen själv bestämma
hur långt läsåret ska vara så länge det håller sig mellan 178 dagar och 190 dagar.
Skolan är en fantastisk plats att lära sig på, skolan har också en mycket viktig
uppgift både att rusta eleverna kunskapsmässigt men också när det gäller andra
dimensioner. Men det går inte att lägga hur många uppgifter på skolan som helst
och tro att man både ska klara kunskapsuppdraget och allt annat. Man behöver
också skapa förutsättningar för det. Ett sätt är att förlänga läsåret. Idag går
Hallstahammars elever i skolan 178 dagar, alltså det lägsta antalet dagar som är
tillåtet. Vi anser att det är hög tid att höja antalet dagar i grundskolan. I våras gick
27 % av niorna ut med ofullständiga betyg. Om de hade fått gå 190 dagar varje
läsår hade det, under deras grundskoletid, motsvarat en och en halv termin extra i
kvalificerad undervisning. Det är vi övertygade om hade varit gynnsamt för skolresultaten.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att Hallstahammars kommun ökar antalet skoldagar per läsår för att rusta eleverna bättre med målet att skolresultaten ska höjas.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 mars 2022 bland
annat att ett läsår bestå av minst 178 skoldagar i de obligatoriska skolformerna,
förutom i förskoleklassen där eleverna ska få undervisning i minst 525 timmar
under ett läsår. Enligt kapitlet 2–3 §§ skolförordningen och 2 kapitlet 2, 4 och 5
§§ skollagen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Huvudmannen beslutar
vilka datum som höst- och vårterminerna ska börja och sluta. Enligt 3 kapitlet 2 §
skolförordningen ska under ett läsår finnas minst 12 lovdagar för skolelever.
Personalen ska ha studiedagar då eleverna har lovdagar och utöver de 12 lovdagar som eleverna minst ska ha får personalen ha som mest 5 studiedagar under
ett läsår. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 31 finns
uttryckligen att barnet har ”rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad
till barnets ålder”. Barn bör ha rätt till vila och rekreation på liknande sätt som
vuxna. Lärarnas årsarbetstid är 1 767 timmar i det kommunala avtalet. Dessa
timmar delas upp i reglerad arbetstid (1 360 timmar) och oreglerad
arbetstid/förtroendearbetstid (407 timmar). Den reglerade arbetstiden får läggas
ut på högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Skulle läsåret utökas skulle
det innebära mindre tid för lärare för planering, fortbildning och förberedelse.
Lärarna behöver ha de bästa förutsättningarna för att göra ett jobb bra.
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Forts KF § 85
Barn-och utbildningsförvaltningen planerar att utöka tiden för eleverna i förskoleklass från höstterminen 2022. Det innebär att alla elever i förskoleklass får
mer undervisningstid. Utgångspunkten för den insatsen har dels varit resultaten
från kartläggningar och måluppfyllelse dels kunskapen om att tidiga insatser är
de som ger mest effekt på hela skolgången.
I en lagrådsremiss ”Mer tid till lärande - extra studietid och utökad lovskola” per
den 20 januari 2022 finns förslag om att ändra skollagen vilket föreslås träda i
kraft den 1 juli 2022. Förslagen syftar till att stärka skolans kompensatoriska
uppdrag och få fler elever att bli behöriga till gymnasieskolans nationella
program. Regeringen föreslår att elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas
extra studietid. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet ska
vara frivilligt. Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till
elevernas skoldag vid den skolenhet som eleven tillhör. Regeringen föreslår även
att den skollagsreglerade lovskolan utökas med 25 timmar. Den utökade
lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 som riskerar att inte
uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar
att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Sådan lovskola
ska erbjudas på lov under läsåret och ska inte kunna räknas av från de 50 timmar
lovskola som huvudmannen är skyldig att erbjuda enligt gällande bestämmelser. I
lagrådsremissen lämnas förslag till de ändringar i skollagen (2010:800) som
behövs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Barn-och
utbildningsförvaltningen inväntar beslut i frågan och anser att förslagen bidrar till
att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och få fler elever att bli behöriga till
gymnasieskolans nationella program.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 29 mars 2022 § 39 att motionen om
att öka antalet skoldagar per läsår för bättre skolresultat avslås.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2022 § 119.
I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) bifall
till motionen.
Anförande hålls av Kjell Ivemyr (S) och Jenny Hödefors (S) i vilka de yrkar
avslag på motionen.
Anföranden hålls av Sigge Synnergård (L) och Claes Gustavsson (SD).
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att Hallstahammars kommun
undersöker om ökning av skoldagar per läsår kan rusta eleverna bättre med målet
att skolresultaten ska höjas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 85
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på dels Jenny Landernäs (M) m fl
yrkande, dels Peter Ristikartanos (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen om att öka antalet skoldagar per läsår för bättre skolresultat.
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Gun-Britt Rydén (KD), Jenny
Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Håkan Freijd (M),
Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anita Westin Brodd (M), Anders
Randelius (M), Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth
Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa Björklind (SD).

__________
Exp till: Jenny Landernäs
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur
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KF § 86
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31
december 2022 Dnr 11/22
Niko Ljevar (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Niko Ljevar (S) från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden, samt
att valet av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Niko Ljevar (S) t o m
31 december 2022 kommer att tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde.

__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Niko Ljevar
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 87
Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden t o m 31 december 2022
11/22

Dnr

Val av ersättare i tekniska nämnden behöver förättas efter avlidne Kenth Rydén
(KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att valet som ersättare i tekniska nämnden efter Kenth Rydén (KD) t o m 31
december 2022 kommer att tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde.

__________
Exp till: Tekniska nämnden
Nämndkansliet (2)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 88
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB Dnr 11 /22
Enligt den nya bolagsordingen för Strömsholms Utveklings AB ska
Hallstahammars kommun utse en ledamot och en suppleant.
Kommunfullmäktige beslutar
att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB:
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2022 fram till ordinarie årsstämma 2023:
Ombud

Ersättare

Rolf Hahre (S)

Birgitta Westman (S)

Val av en ledamot tillika ordförande jämte en suppleanter i bolagets styrelse för
tiden från ordinarie årsstämma 2022 t o m ordinarie årsstämma 2023
Ledamot

Suppleant

Catarina Pettersson (S)

Anders Randelius (M)

Ordförande:
Catarina Pettersson (S)

Anm: Lekmannarevisorer är valda t o m årsstämma 2023.

__________
Exp till: Strömsholms utvecklings AB
Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 89
Anmälan av motion av Bertil Bredin (M) gällande att inventera och
underhålla den offentlig konst i Hallstahammar Dnr
Bertil Bredin anför i en motion ”I Hallstahammar finns ett antal offentliga
konstverk. Hallstahammars Konstförening har med stöd av Kultur- och
Fritidsförvaltningen utvecklat en Konstpromenad med syfte att åskådliggöra den
konst som finns i de Hallstahammar tätort. Konstpromenaden finns i form av en
karta med kortfattad presentation av de olika konstföremålen och en slinga som
man kan gå för att se dessa.
I samband med arbetet med Konstpromenaden har det blivit uppenbart att de
flesta objekten är i stort behov av renovering och uppskyltning för att vara
presentabla och bevaras till eftervärlden. Några konstverk kan behöva flyttas för
att göras tillgängliga. Den ursprungliga tanken med konstens placering har satts
ur spel genom förändringar i samhället. Den offentliga konsten saknar i de flesta
fall skyltning som ger upplysning om verkets namn, konstnär, tillverkningsår och
annan information som kan vara av intresse för betraktaren.
En motion med syfte att göra den offentliga konsten mer tillgänglig och attraktiv
behandlades i Kommunstyrelsen den 4 december 2017. Beslutet som senare togs
av Kommunfullmäktige var att:
- Strategi kring utsmyckning av offentliga miljöer tas fram samt att en plan görs
för underhåll av de offentliga konstverken.
Ingenting har hänt sedan dess. Det är anmärkningsvärt att ett beslut fått ligga utan
åtgärd i mer är 4 år. Med anledning av detta har vi följande yrkanden:
· Inventera den offentliga konsten i Hallstahammar
· Genomför rengöring och renovering av de verk som är i behov av detta
· Flytta de konstverk som är olämpligt placerade
· Tillse att alla konstverk är försedda med skyltar med adekvat information
· Upprätta en plan för kontinuerligt underhåll av offentlig konst i kommunens ägo
· Anslå erforderliga medel i kommande budgetar.”
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
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KF § 90
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att installera solceller
för kommunens elkonsumtion på årsbasis Dnr 231/22
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammars kommun har
installerat solceller på några av sina hus. Tittar man på installationer av solceller
så kan man konstatera att en investering i solceller är lönsamt.
Genom att göra lönsamma investeringar som ger avkastning så kan avkastningen
användas till andra satsningar.
Man ska inte heller vara rädd för att investera stort, då blir ju avkastningen bara
större. Att bli en större elproducent är inte heller speciellt krångligt, en stor
elproduktion leder antagligen till lite mer administration men fördelarna
överväger tydligt.
Det finns ett antal lämpliga tak bland de hus som Hallstahammars kommun äger.
Ett av alla potentiella hus är det särskilda boendet Äppelparken där
hustillverkarens garanti för taket antagligen löper ut år 2022. I Äppelparken kan
solcellerna bidra till att göra det särskilda boendet, folkligt kallad äldreboendet,
självförsörjande på el. Att kunna ha tillgång till el utan insatsvaror som diesel är
viktigt vid eventuell kris där tillgången till diesel är begränsad.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Installerar solceller så att de täcker hela kommunorganisationens elkonsumtion
på årsbasis.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 91
Anmälan av interpellation av Peter Ristikartano (MP) gällande rekrytering
av ukrainska, ryska och vitryska flyktingar Dnr 233/22
Peter Ristikartano anför i en interpellation ”Putins attack mot Ukraina har tvingat
miljontals människor på flykt. Många av dem har utbildning, kompetens och
erfarenheter som skulle passa till de tjänster som kommuner har svårt att
rekrytera till.
Hur har Hallstahammars jobbat för att få till matchning mellan ukrainska
flyktingar och de tjänster som det normalt är svårt att hitta lämpliga kandidater
till, speciellt med tanke på det rekryteringsbehov som finns i Hallstahammars
kommunorganisation?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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KF § 92
Kommunfullmäktiges sammanträde i juni
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att fullmäktiges sammanträde i juni ska
börja klockan 13.15. Då fullmäktige inte ska fatta något beslut kring budgeten
för 2023 föreslås att sammanträdet ska börja klockan 18.30.
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022 ska börja klockan 18.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

