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KF § 144 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Tony Frunk (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 27 december 2017, klockan 10.00. 
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KF § 145 

 

Information från de förtroendevalda revisorerna    Dnr 232/17 

 

Revisor Per Hedfors (M) redogör för genomförd granskning av arbetet med krän-

kande behandling och diskriminering inom barn- och utbildningsnämnden. 
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KF § 146 

 

Aktualitetsprövning av Hallstahammars översiktsplan    Dnr 150/17 

 

I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars kom-

mun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga utveck-

lingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår byggda miljö 

ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte ett bindande doku-

ment utan endast vägledande. I översiktsplanen ska det framgå: 

 

 Grunddragen av mark- och vattenanvändningen. 

 Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

 Hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen avser 

att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

 

Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitetsprövas 

av kommunfullmäktige. Syftet med prövningen är att besluta om översiktsplanen 

fortfarande är aktuell som ett underlag för den långsiktiga utvecklingen av kom-

munens fysiska miljö. I arbetet med att aktualitetspröva översiktsplanen har 

samtliga nämnder fått ge sina synpunkter. Länsstyrelsen har samtidigt kommit in 

med sina synpunkter i en sammanfattande redogörelse. Länsstyrelsen anser att 

kommunens översiktsplan är aktuell eftersom inga stora förändringar i lagstift-

ningen har skett sedan planen antogs. 

 

Efter att ha samrått med kommunens nämnder och Länsstyrelsen anses översikts-

planen som helhet fortfarande aktuell men att flera förändringar behöver göras. 

Översiktsplanen behöver därför revideras med start 2018. Om en revidering inte 

sker kan kommunen på sikt få problem med utbyggnadsområden vad gäller bo-

städer, industrier, skolor och sociala verksamheter. Översiktsplanens syfte som ett 

sammanhållande dokument för kommunens utveckling riskerar även att minska 

vilket kan bidra till svårigheter att ta beslut i framtida frågor. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 206. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunens översiktsplan är aktuell, samt 

 

att revidering av översiktsplanen påbörjas under 2018. 
 

 

_________ 

Exp till: Planavdelningen 
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KF § 147 

 

Taxa för kart- och mätverksamet fr o m den 1 januari 2018    Dnr 284/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 20 november 2017 § 128 att fullmäktiga ska anta 

ny taxa för kart- och mätverksamheten fr o m den 1 januari 2018. 

 

Nuvarande kart- och mättaxa grundar sig på en mall från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL). Taxan behandlar kommunens kart- och mätverksamhet där er-

sättning kan tas ut enligt plan- och bygglagen. Den nu gällande taxan har använts 

sedan 2012 och problem har påträffats med gällande taxa. Bland annat är taxan 

svår att tolka både för handläggare och för allmänheten som ska betala för sin åt-

gärd. För att underlätta hanteringen av kommunens kart- och mätverksamhet har 

en ny taxa tagits fram. I förslaget till ny taxa har många delar av den gamla taxan 

tagits bort. De vanligaste åtgärderna som avgift för nybyggnadskarta, utsättning 

och lägeskontroll finns kvar i likhet med gällande taxa. För alla övriga åtgärder 

har ett timpris räknats fram. Timpriset sätts dels för att underlätta fakturering för 

kommunen och dels för att lättare kunna meddela beställaren om kostnaden. Tim-

priset är räknat utifrån kommunens självkostnad för att tillhandahålla tjänsten och 

är lika oavsett handläggare. 

 

Gällande taxa tar även betalt för tillfälligt nyttjande av digital geografisk infor-

mation vilket helt har tagits bort i förslaget till ny taxa. Anledningen till det är att 

öppna data nu förespråkas inom en mängd geodataägare i Sverige, däribland 

Lantmäteriet som har en uttalad strategi att gå mot att geografisk information är 

fritt och tillgängligt för alla att använda. Inom kommunen ser vi inget behov att ta 

betalt för geodata som kan användas av privatpersoner, företag m m till exempel 

för att bidra till ny innovation samt att invånarna får insyn i kommunens data. Till 

stor del handlar det om den kommunala primärkartan som vi själva ajourhåller 

och som nu kan släppas fri för användning. 

 

I korthet görs följande ändring från gällande taxa: 

 

 Enhetlig timdebitering inom kart- och mätverksamheten. 

 Kommunal geodata släpps fri, avgift endast för handläggning 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 207. 

 

I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 
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Forts KF § 147 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva sitt beslut den 15 juni 2015 § 84 och från och med den 1 januari 2018 

fastställa ny taxa för kart- och mätverksamheten i enlighet med en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Tekniska nämnden 
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KF § 148 

 

Svar på motion av David Lindberg (L) angående miljöriktigt och kostnads-

besparande reningsverk    Dnr 74/17 

 

David Lindberg (L) anför i en motion: ”Jag önskar att kommunen utreder och 

undersöker om och när vi kan investera i ett nytt reningsverk. Tekniken finns idag 

för att effektivt återvinna avloppsslam och allt som hör därtill. Skillnad från idag 

är att en modern installation betalar sig själv ganska omgående men framförallt 

skapar intäkter som kan göra mycket gott inom kommunen. Möjligheten finns att 

göra del av tekniska förvaltningen ekonomisk oberoende genom att bygga nytt, 

detta på grund av att restprodukten görs om till bränslepellets alternativt granulat 

där sistnämnda ger större intäkter än andra alternativ. 

 

En satsning som denna skulle ge kommunen bättre ekonomiska samt miljö-

mässiga förutsättningar inför framtiden. Totalt sett så är en genomlysning av 

dagens system vi använder önskvärt då det kan göras effektivare och skapa en 

bättre reningsprocess. Nackdelen är att detta område sällan syns utåt och då är ett 

område alla förväntar sig att någon annan ska lösa men resultatet blir att det står 

still och dom enda krav som ställs mot reningen är den som ställs i lag. Vi har 

idag stora mängder läkemedel som är väldigt besvärliga att rena men något som 

förstör miljön långsiktigt som vi måste tillsammans ta krafttag kring. Ett tydligt 

exempel på detta är att vi idag ser stora mängder p-piller som försvinner ner i våra 

avlopp och där reningsverken idag generellt har stora besvär att rena från det 

vatten man släpper ut. Resultatet av preventivmedel i våra vatten är ganska enkelt 

att misstänka och se effekter av hur det påverkar djur/natur, sedan vad resterande 

läkemedel gör för omgivningen är osäkert om vi någonsin kommer kunna se om-

fattningen av. En intressant satsning är den som görs på Gotland där man ser på 

alternativ för att slippa skicka sitt slam till fastlandet och istället kunna ta tillvara 

på det själv, till detta vill man självklart kunna ta tillvara på dom restprodukter 

som kan framställas. Något som absolut kan vara värt att följa utvecklingen på. 

 

Att: 

* lämplig förvaltning genomför besök på befintlig alternativa reningsanlägg-

ningar där man löst problem såsom läkemedel och andra besvärliga reningar, 

även ändrat dom tidigare negativa ekonomiska förutsättningar som funnits till 

positiva 

 

* Utreda om vilka alternativ som finns för ekonomisk och miljö effektivare 

rening av vårt avloppsvatten. 

 

* Ta fram förslag med kostnad och miljöeffekts analys som underlag för att kunna 

ta ställning för möjlig satsning på nytt reningssystem för kommunen”. 
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Forts KF § 148 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 oktober 2017 bland annat att runt 

om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna torka slam och borttagande av 

läkemedel i avloppsvatten. Det som även forskas mycket på idag är att bränna 

slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter 

att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avlopps-

slam. Tekniken finns men är inte så beprövad i dag som man skulle önska om det 

är något som kommunen överväger att pröva. Vi är en relativ liten kommun där 

vår taxa ska räcka till mycket. Det kan vara bättre att invänta att de större kom-

munerna tar alla ”barnsjukdomar”. Vi måste börja i rätt ände. Avloppshanteringen 

har idag stora brister med dåliga avloppsnät, påkopplade industrier och stora 

mängder dagvatten. Här pågår det åtgärder för att vi ska ha bättre förutsättningar 

för utökade processer i reningsverk. Bättre kvalitet på avloppsvattnet ger också 

bättre slam. Tekniska nämnden föreslår den 23 oktober 2017 § 119 att de tvår 

första punkterna i motionen ska bifallas och den sista punkten ska avslås. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 209. 

 

I ett anförande yrkar David Lindberg (L) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Peter Ristikartano (M) i vilket han yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på David Lindbergs (L) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen avseende de två första punkterna samt avslag till sista 

punkten ovan. 
 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara 

Hallström (L), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad Bäckman (C). 

 

 

 
__________ 

Exp till: David Lindberg 

 Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 149 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) gällande ut-

smyckning av offentliga platser i Hallstahammars kommun m m  

Dnr 90/16 

 

Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) anför i en motion den 16 mars 2016 

”Offentlig konst och utsmyckning av offentliga miljöer bidrar till att skapa en 

identitet för kommunen samtidigt som lokala konstnärer och näringsliv får möj-

lighet att bidra till kommunens estetiska utveckling. Idag är Hallstahammar fattigt 

på offentligt utsmyckade miljöer, vilket är synd. Hallstahammar kan bättre än så, 

Hallstahammar växer och utvecklas till att kunna bli Mälardalens absoluta pärla, 

då är miljöerna ett viktigt inslag. 

 

De offentliga konstverk som finns i kommunen, i första hand skulpturer, är 

mycket dåligt underhållna och i många fall placerade på undanskymda platser. 

Verk som är utförda av lokala konstnärer saknar information om konstverkets ur-

sprung och konstnären. Våra Hallstahammarkonstnärer är mera kända för verk 

som de utfört på andra orter, exempelvis Stockholm och Västerås. 

 

Nya Moderaterna i Hallstahammar vill gärna se en utveckling inom detta område. 

Kommunen bör å det snaraste ta initiativ till en strategi för hur offentliga miljöer 

runt om i hela kommunen kan växa och utvecklas. Kommunen bör också ta ini-

tiativ till att bjuda in lokala konstnärer, näringsliv såväl som föreningsliv till att 

starta arbetet med att försköna kommunen.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  

Att Hallstahammars kommun tar fram en strategi kring utsmyckning av offentliga 

miljöer 

Att kommunen inleder samarbete med lokala konstnärer, näringsliv och övriga 

intressenter för ett snyggare centrum 

Att kommunen gör en plan för underhåll av de offentliga konstverk som finns och 

ser till att informationstavlor om konstverket finns och att konstnärerna uppmärk-

sammas.” 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2017 ”En strategi 

för utsmyckning av offentliga miljöer rekommenderar förvaltningsledningen 

arbetas fram efter att detaljplanen för Hallstahammars centrum har fastställts. 

Frågan om att inleda samarbeta med lokala konstnärer, näringsliv och övriga 

intressenter kan utredas efter det att detaljplanen för Hallstahammars centrum är 

fastställd. Att ta fram informationstavlor om de offentliga konstverken och upp-

märksamma konstnärerna är positivt. Dock har kultur- och fritidsförvaltningen i 

dagsläget inga personella eller ekonomiska resurser att kunna genomföra detta. 

Men utgångspunkt av dessa fortsättningar förslår förvaltningsledningen att ett 

eventuellt beslut om en sådan satsning skjuts på framtiden.” 
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Fots KF § 149 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 24 oktober 2017 § 65 beslutat att överlämna 

förvaltningens skrivelse den 11 oktober 2017 som sitt yttrande. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 1 december 2016 bl a att tekniska 

nämnden ansvarar för utsmyckning av offentliga platser och byggnader men ska 

samråda med övriga nämnder om dessa har verksamhet på fastigheten. Det finns 

idag ett stort antal utsmyckningar och konstverk som har satts upp över tid. Något 

samlat register finns inte över dessa konstverk. Det finns heller inte någon drifts- 

och underhållsplan för objekten. För att vi ska veta vilka dessa utsmyckningar/ 

konstverk är och vilket underhållsbehov som finns på dessa så har det påbörjats 

en inventering av objekten. För att det framtida underhållet ska fungera på objek-

ten så behöver inventeringen resultera i en underhållsplan. För vissa objekt kan vi 

behöva ta hjälp av specialkompetens för underhållet. Idag finns inga särskilda 

medel avsatta varken för drift- eller underhåll av objekten. För att detta ska bli 

utfört så behövs en budget för underhållet. Idag finns inga riktlinjer framtagna för 

utsmyckning och konstnärlig utsmyckning. Sådana riktlinjer behövs för kom-

mande utsmyckningar av den offentliga miljön. Tekniska nämnden har den 14 

december 2016 § 140 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse den 1 

december 2016 som sitt yttrande. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 210. 

 

Anförande hålls av Thure Andersen (S). 

 

I ett anförande yrkar Bertil Bredin (M) bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Bertil Bredins (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att en strategi tas fram kring utsmyckning av offentliga miljöer, samt  

 

att en plan görs för underhåll av de offentliga konstverken. 

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Bertil 

Bredin (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), 

Tommy Emterby (KD) och Carina Byhlin (KD). 

 
__________ 

Exp till: Jenny Landernäs  

 Bertil Bredin 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 150 

 

Svar på motion av David Lindberg (L) angående näridrottsplats på Näslund    

Dnr 58/17 

 

David Lindberg (L) anför i en motion ”När vi ska bygga ut Näslundskolan för att 

kunna ta emot ett större elevunderlag så borde vi även se skolan som en helhet. 

När skolan byggs ut kommer vi ges all möjlighet att se över närområdet kring 

skolan och med detta även barnens framtida lekyta. Till detta faller även dom in-

vånare som bor närmast skolan, det skulle heller inte hindra ungdomar från hela 

kommunen att kunna mötas på en välgjord plats för spontana och planerade hän-

delser såväl idrottsinriktade som sociala. Citat: ’En näridrottsplats kan vara en 

gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv där det ges möjlighet att spela 

många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att spontant utöva 

idrott, något som är bra för folkhälsan.’ Det jag vill att kommunen utreder är 

möjligheten att göra en större satsning med en näridrottsplats som såväl kan 

stärka skolan och dess barn i spontanidrott men även fungera som ett hjälpmedel 

till skolans idrottslärare. Att göra en satsning som denna skulle innebära ett stort 

lyft för såväl området men även kommunen. Det råder inget tvivel om att kom-

munen bör bygga en näridrottsplats och när vi gör det så finns möjlighet till både 

en ekonomisk vinst när man ändå ska bygga på platsen men även att självklart 

bygga detta på en plats i kommunen som idag står med ytterst lite skadegörelse. 

Det är en väldigt bra investering för framtiden. Jag önskar även att skolan själv 

lyfts in i hur dom ställer sig till denna möjlighet såväl rektor som idrottslärare vad 

jag hört ser positivt på en utveckling som denna. Om vi ska genomföra en sats-

ning som denna så är det väldigt viktigt att dom som använder denna plats dag-

ligen är med i dialogen tidigt. Ett möjligt exempel skulle kunna se ut som nedan 

enkla illustration gjord från hur området ser ut idag.-/-/-/Fördelen med ett bygge 

som denna är permanenta linjer för spontanidrott utan att påverka möjligheten för 

att kunna spola is under vintertid. Ett av dom bättre idéerna jag funnit är bland 

annat permanenta markeringar för brännboll, det finns så många smarta lösningar 

man kan få till att man funderar varför det inte gjorts tidigare.” 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2017 bland annat 

att om och när Näslundskolan byggs ut kan övervägas om det finns utrymme bud-

getmässigt och markmässigt att skapa en näridrottsplats eller någon ambitions-

höjning för idrottande i området. Eleverna på skolan ska då vara delaktiga med 

sina önskemål innan något förslag tas fram. Barn- och utbildningsnämnden har 

den 13 juni 2017 § 41 beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvis-

ning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 15 maj 2017.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 24 oktober 2017 § 63 beslutat att uttala att 

ställningstagande om eventuell satsning på en näridrottsplats på Näslund kan tas 

först efter att en plan för Näslundskolans framtid är utredd. 
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Forts KF § 150 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 juni 2017 bland annat att skolan 

står inför ett behov att bygga ut skolan för att kunna ta emot fler elever i en fram-

tid. Innan det är klart vilka ytor skolan behöver för den verksamhet som idag be-

drivs på skolan samt för att skapa utrymme för fler elever och en säker trafikmiljö 

så bör inga beslut om utemiljön eller förändring av utemiljön tas. Tekniska nämn-

den har den 19 juni 2017 § 83 beslutat att motionen ska avslås med hänvisning till 

förvaltningens skrivelse. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 211. 

 

Anförande hålls av David Lindberg (L) i vilket han yrkar bifall till motionen. 

 

I ett anförande yrkar Kjell Ivemyr (S) bifall till kommunstyrelens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på David Lindbergs (L) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av barn- 

och utbildningsnämnden § 41/2017, kultur- och fritidsnämnden § 63/2017 och 

tekniska nämnden § 83/2017. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara 

Hallström (L), Carina Byhlin (KD) och Tommy Emterby (KD). 

 

 

 

__________ 
Exp till: David Lindberg 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 151 

 

Partistöd för Sverigedemokraterna 2017    Dnr 287/17 

 

Kommunfullmäktige fattade i december 2014 beslut om nya partistödsregler. 

Enligt beslutet sattes ett antal regler upp för att partierna skulle få ut stödet. Bl a 

”att har redovisning och granskningsrapport enlig 2 kap 11 § andra stycket kom-

munallagen inte lämnats till kommunen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 

för näskommande år.” Första årets bidrag betalades ut till samtliga partier utifrån 

övergångsreglerna. Från år två gäller dock reglerna fullt ut. Vid månadsskiftet 

november/december 2017 saknas fortfarande verksamhetsberättelse, verksam-

hetsplan samt ”granskningsintyg” från Sverigdemokraterna. Trots ett flertal på-

minnelser har några handlingar ej inkommit. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 213. 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att inte betala ut något partistöd till Sverigedemokraterna för verksamhetsåret 

2017. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Sverigedemokraterna 

 Finans- och ekonomienheten 
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KF § 152 

 

Ny bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi Elnät 

AB – för godkännande   Dnr 272/17 

 

Agneta Ivermyr (S) och Nicklas Widell (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 

I deras ställe inträder Mattias Bark (S) och Tommy Claesson (S). 

 

Mälarenergi Elnät AB har som uppdrag att förvalta och utveckla elnätet i Västra 

Mälardalen med största möjliga leveranssäkerhet. 

 

Mälarenergi AB har tillsammans med övriga ägarkommuner, Hallstahammar, 

Köping och Arboga reviderat bolagshandlingarna för bolaget. Utifrån detta arbete 

har nu reviderade bolagshandlingar tillställts ägarna för godkännande. 

 

I bolagsordningen har vissa redaktionella förändringar gjorts liksom anpassning 

till nya kommunallagen. I ägardirektiven och aktieägaravtalet föreslås föränd-

ringar avseende bolagets solididitet. Om den överstiger 40 % ska, enligt aktie-

ägaravtalet, styrelsen föreslå bolagsstämman en utdelning. Verksamheten ska be-

drivas på affärsmässig grund och, i det nya förslaget, får bolaget bedriva verk-

samhet även i geografisk närhet till ägarkommunerna. Vidare har vissa justeringar 

gjorts som gäller investeringsram och tariffer.  

 

Övriga ändringar har främst syfte att anpassa bolagshandlingarna till majoritets-

ägararen Mälarenenergi ABs övriga bolag ingående i bolagskoncernen i Västerås 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 214. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna ny bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv för Mälarenergi 

Elnät AB, i enlighet med de till ärendet tillhörande bilagor. 

 

Härefter återinträder Agneta Ivermyr (S) och Nicklas Widell (S). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Sverigedemokraterna 

 Finans- och ekonomienheten 
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KF § 153 

 

Ägardirektiv för Fibra AB – för godkännande Dnr 288/17 

 

Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv och lämnar samman-

trädet. I deras ställe inträder Mattias Bark (S) och Annica Lindholm (V). 

 

Fibra AB ägs av Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Sevab 

Strängnäs Energi AB, Hallstahammars kommun och Arboga kommun. Bolaget är 

en del av kommunerna, och ett redskap för kommunerna att nå de mål och 

visioner som beslutats av kommunfullmäktige kring bredbandskommunikation 

och bredbandsutbyggnad. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av 

bolagsordningen, av ägardirektiv, fastställda av bolagsstämma. Fibra AB har det 

helägda dotterbolaget SamKom AB.  

 

Under 2017 har pågått ett arbete med att se över bolagshandlingarna för bolaget 

med främsta syfte att anpassa dessa till majoritetsägararen Mälarenenergi AB och 

övriga bolag ingående i bolagskoncernen i Västerås kommun. I ägardirektiven har 

vissa redaktionella förändringar gjorts liksom anpassning till nya kommunallagen. 

Utifrån detta arbete har nu reviderade ägardirektiv tillställts ägarna.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 215. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna ägardirektiv för Fibra AB, i enlighet med en till ärendet hörande 

bilaga 

 

Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Fibra AB 
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KF § 154 

 

Utökat lån för Hallsta Ridklubbs ridanläggning   Dnr 290/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förutsätt-

ning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala 

borgen, att, utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda 

kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för om- 

och tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr, att upp-

dra till kultur- och fritidsnämnden att kontinuerligt följa upp och göra avstäm-

ningar av projektets olika delar avseende byggnation, ekonomi och prestations-

bunden lyftplan i enlighet med skrivelse 14 september 2016, att bemyndiga 

kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre avvikelser avseende byggna-

tionen inom given ekonomisk ram, att kultur- och fritidsnämnden bereds insyn i 

föreningens ekonomi och särskild rapport skall skickas in kvartalsvis där det 

framgår att föreningen betalt sina ränte- och amorteringsavier till sin långivare 

(kring 2 Mkr per år), att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att teckna avtal 

med HARK i enlighet med skrivelse 14 september 2016, samt att bemyndiga 

kommunstyrelsen att hantera frågan om erforderlig säkerhet för den kommunal 

borgen. 

 

Därefter beslutade kommunstyrelsen den 5 december 2016 § 210 att avtalet 

mellan Hallstahammars kommun (kultur- och fritidsnämnden) och Hallsta Rid-

klubb innebär att tillräcklig säkerhet för kommunens borgen uppnås., samt att, 

hemställa hos Hallsta Ridklubb att senast under första kvartalet 2017 inteckna 

fastigheten med pantbrev motsvarande 30 miljoner kronor varmed pantbreven ska 

skrivas in hos Lantmäteriet i kommunens namn. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2017 § 61 att godkänna av-

tal angående kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad och drift av Hallsta 

Ridklubbs anläggning. 

 

Hallsta Ridklubb har nu inkommit med skrivelse där man konstaterar att man 

överskridit sin budget med 4 338 000 kronor för oförutsedda utgifter, fördyrade/ 

överdrag av kostnader för delkomponenter. Föreningen ansöker om utökat 

borgenslån om 4 338 000 kronor. 

 

Kommunchefen, ekonomichefen och kultur- och fritidschefen redogör i skrivelse 

den 24 november 2017 för ärendet. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 216. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 13 december 2017 § 75. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-12-18 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 154 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar att, i att-satserna 4 

och 5, skall framgå att rapporterna och uppföljningarna ska gälla under 2018.  

 

I ett anförande yrkar Thure Andersen (S), som ett tillägg till kommunstyrelsens 

förslag, att den oberoende granskarens rapport ska tillställs kultur- och fritids-

nämnden och kommunstyrelsen. I övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens 

förslag och Catarina Pettersson (S) ändringsyrkande. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag avseende de tre första att-satserna vidare yrkar hon att ärendet 

från och med nu hanteras av kommunstyrelsen med hänvisning till kommun-

styrelsens uppsiktsplikt. All uppföljning ska ske till och via kommunstyrelsen. Att 

klubben till kommunstyrelsen månadsvis rapporterar utfallet mot månadsbud-

geten samt ackumulerat för hela perioden. Att kommunstyrelsen utser en person 

med uppdrag att ha insyn i klubbens verksamhet. Att klubben tar in en auktori-

serad granskare som går igenom projektet och avrapporterar till kommunstyrelsen 

samt till klubbens styrelse. 

 

I var sitt anförande yrkar Reijo Tarkka (V), Åsa Kfouri (MP), Christina Aspenryd 

(S) och Tony Frunk (S) bifall till kommunstyrelsens förslag och Catarina Petters-

sons (S) ändringsyrkande. 

 

Anföranden hålls av Sigge Synnergård (L), Tommy Emterby (KD), Håkan Freijd 

(M), Anna Gunstad Bäckman (C), Hans Strandlund (M) och Marianne Avelin (C) 

i vilka de yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar avslag på Jenny 

Landernäs (M) yrkande. 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till dels Catarina Petterssons (S) ändringsyrkande, kommunstyrelsens förslag i 

övrigt och Thure Andersens (S) tilläggsyrkande och avslag på Jenny Landernäs 

(M) m fl yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således 

 

att Hallsta Ridklubb erbjudas ett kommunalt lån om maximalt 4 500 000 kronor 

med en löptid om max 20 år och till en räntesats som motsvarar kommunens 

upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35 %, 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 154 

 

att som säkerhet för lånet öronmärka ytterligare 250 tkr/år av föreningens bidrag 

(totalt avsätts därmed 2,25 Mkr för räntor och amortering av totalt 3,67 Mkr), 

 

att den kommunala utlåningen (efter lagakraftvunnet beslut) hanteras som ett 

”kreditiv” och att klubben måste verifiera vilka räkningar man avser att betala och 

vid vilken tidpunkt varvid kommunen sedan matchar dessa betalningar genom 

utbetalning till föreningen,  

 

att Hallsta Ridklubb till kultur- och fritidsnämnden skriftligen månadsvis från och 

med januari 2018 rapporterar utfallet mot månadsbudgeten samt ackumulerat för 

år 2018,  

 

att kultur- och fritidsnämnden under 2018 kvartalsvis till kommunstyrelsen 

lämnar en skriftlig ekonomisk uppföljning,  

 

att klubben tar in en oberoende granskare som går igenom hela byggprojektet, 

samt 

 

att den oberoende granskarens rapport tillställs kultur- och fritidsnämnden och 

kommunstyrelsen. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara 

Hallström (L), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), 

Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), Tommy Emterby 

(KD, Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad Bäckman (C). 

 

 
 

__________ 

Exp till: Hallsta Ridklubb 

 Kommunstyrelsen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Ekonomi- och finans 
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KF § 155 

 

Bolagsordning samt nya ägardirektiv för AB Hallstahem   Dnr 289/17 

 

Rolf Hahre (S), Christina Aspenryd (S), Kjell Ivemyr (S), Lars Jonsson (S), Bertil 

Bredin (M), Ove Andersson (V) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras 

ställe inträder Mattias Bark (S), Maria Helena Larsson (S), Ingmar Sten (S), 

Roger Pistol (S), Annica Lindholm (V) och Alicia Stenfors (M). Stieg Andersson 

(M) övertar ordförandeskapet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2017 § 32 om instruktioner till om-

budet inför årsstämman med AB Hallstahem. Ombudet anmodades att uttala vid 

årsstämman att bolaget ska arbeta för att visionerna i dess olika delar ska förverk-

ligas samt att  nya ägardirektiv kommer att tas fram för fastställelse på extra bo-

lagsstämma. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2017 att kom-

munstyrelsen har vid flera tillfällen under 2017 diskuterat ny utformning av 

främst ägardirektivet för kommunens helägda bostadsbolag. I enlighet med kom-

munfullmäktiges beslut den 3 april 2017 § 32, föreligger det förslag till reviderad 

bolagsordning och helt nytt ägardirektiv för kommunens helägda bostadsbolag, 

AB Hallstahem. I de nya förslagen finns anpassningar till den nya Allbolagen från 

2011 om att allmännyttiga bostadsbolag ska drivs utifrån affärsmässiga principer. 

Dessutom finns ett tydligare uppdrag formulerat för AB Hallstahem. I enlighet 

med politiska direktiv föreligger nu förslag till helt ny utformning av ägardirek-

tivet. I förslaget finns avsnitt som rör: 

 

 Kommunens uppsiktplikt 

 Styrsystem, likanande det som för kommunen i övrigt med kommunfull-

mäktiges vision och prioriterade mål 

 Bolagets strategiska roll för att främja bostadsförsörjningen på kort och 

lång sikt 

 Omfattningen av bostäder för grupper med särskilda behov  

 Trygghetsskapande åtgärder 

 Samverkan med kommunen 

 Miljö och hållbarhet 

 Ekonomi, med direktavkastning, soliditet, borgensavgift m m 

 

Det föreligger också ett förslag till justeringar i bolagsordningen. Det är främst 

utifrån nya regler från 2011. Enligt Allbolagen ska alla allmännyttiga bostads-

bolag drivas utifrån affärsmässiga principer. 

 

Förslag till ägardirektiv har upprättats. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 217. 
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Forts KF § 155 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att ägardirektiven arbetas om utifrån 

tre delar; förtydliga ägaridén utifrån att bolaget är ett allmännyttigt kommunalt 

bostadsbolag som ska förvalta, underhålla, förvärva, exploatera, bygga och för-

sälja fastigheter inom Hallstahammars kommun. Bolaget ska huvudsakligen äga 

och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt eller 

bostadsrätt men även andra ägandeformer ska vara möjliga. Som komplement till 

den huvudsakliga verksamheten får bolaget upplåta affärs- och verksamhetsloka-

ler; Lyfta dokumentet som helhet genom att tydliggöra avsnitten kring mål, roll 

och ansvar; Omarbeta delarna kring miljö, klimat och hållbarhet utifrån att ägaren 

sätter principer och verksamheten vidtar åtgärder. Vidare yrkar Landernäs att 

Hallstahems styrelse tillsätts på professionella meriter. I dagsläget är styrelsen 

partisammansatt. Yrkandet i dess helhet framgår av en till ärendet hörande bilaga. 

 

I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Thure Andersen (S) och Peter 

Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Marianne Avelin (C). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag (S) och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av tidigare beslut i tillämpliga delar uttala att följande ägar-

direktiv till AB Hallstahem att fastställas på bolagsstämma 2018, en till ärendet 

hörande bilaga, samt 

 

att bolagsordningen för AB Hallstahem fastställs på bolagsstämma 2018, enligt en 

till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara 

Hallström (L), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Alicia Stenfors (M), 

Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), Tommy Emterby 

(KD, Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad Bäckman (C). 

 

Härefter återinträder Rolf Hahre (S), Christina Aspenryd (S), Kjell Ivemyr (S), 

Lars Jonsson (S), Bertil Bredin (M) och Ove Andersson (V). Rolf Hahre (S) åter-

tar ledningen av sammanträdet. 

 

_________ 
Exp till: AB Hallstahem 

 Reglementspärmen 

 Kommunchefen 

 Finans- och ekonomichefen 
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KF § 156 

 

Arbetsmiljöpolicy för Hallstahammars kommun   Dnr 274/17 

 

Nu gällande arbetsmiljöpolicy för Hallstahammars kommun är antagen av kom-

munfullmäktige den 30 maj 1994 § 70. 

 

Förslag till ny arbetsmiljöpolicy har arbetats fram. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017 § 220. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 30 maj 1994 § 70 anta arbetsmiljöpolicy för 

Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen  

 Samtliga nämnden 

 HR-enheten 
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KF § 157 

 

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i Väst-

manland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård – för godkännande   Dnr 296/17 

 

Socialnämnden föreslår den 22 november 2017 § 119 att anta överenskommelse 

mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för 

trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 

Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har 

behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den 

på ett tryggt och effektivt sätt. Den syftar även till att tydliggöra parternas roller. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att godkänna överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i 

Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård, samt  

 

att överenskommelsen skall gälla från och med den 1 januari 2018 enligt redo-

visat upplägg.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Region Västmanland 

 Socialnämnden 
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KF § 158 

 

Svar på interpellation av Tommy Emterby (KD) angående integration 

Dnr 285/17 

 

Tommy Emterby (KD anför i en interpellation den 20 november 2017 ”I samband 

med den stora flyktingvågen hösten 2015 tog Hallstahammars kommun emot ett 

stort antal asylsökande. Vi erbjöd människor som flydde för sina liv en fristad. Nu 

gäller det att vi ser till att de som har kommit hit också kan göra Hallstahammar 

till sitt hem. Att få ett jobb att gå till är en av de viktigaste faktorerna för en 

lyckad integration. 

 

Vi har en tuff utmaning framför oss. Det finns människor i vår kommun som har 

bott här i många år men som ännu inte har blivit en del av det svenska samhället. 

Därför vill Kristdemokraterna se en bred approach i frågan, så att alla grupper får 

en chans att få en fot in på arbetsmarknaden, oavsett hur länge man har varit här. 

 

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

 

• Har kommunen identifierat vilka grupper av utrikes födda som har det svårast 

att komma in på arbetsmarknaden? 

 

• Vad tänker kommunen göra för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för 

utsatta grupper? 

 

• På vilket sätt tänker sig kommunen samverka med näringsliv och civilsamhälle 

för att tillgodose en god integration?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Kommunstyrelsens ordförande anför i sitt svar ”Genom kontinuerligt omvärlds-

bevakning i nära samverkan och dialog med främst arbetsförmedlingen men även 

andra viktiga offentliga myndigheter ex försäkringskassan, försöker kommunen 

identifiera alla individer som är i behov av extra stöd för att närma sig egen för-

sörjning såsom studier eller arbete. Alla målgrupper finns med.  Personer som har 

svårigheter med det svenska språket och personer med låg utbildningsnivå utan 

gymnasieexamen har särskilt svårt att komma ut på arbetsmarknaden.  

 

Det är i första hand Arbetsförmedlingen och inte kommunen som har ansvaret för 

att hjälpa människor att komma i arbete. Kommunens Jobbcentrum  håller sig 

hela tiden ajour med företagsklimatet och utefter dialog och samverkan med AF  

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-12-18 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 158 

 

och näringslivet startas olika verksamheter upp för att underlätta för personer att 

komma in på arbetsmarknaden, ex. bilrecond, vårdbiträden i vården, m.m. Alla 

Jobbcentrums aktiviteter bygger på att underlätta inträde på arbetsmarknaden och 

riktas mot de yrken som AF i sina prognoser bedömer har ett rekryteringsbehov.  

 

Kommunen arbetar bl a med s k extratjänster där många personer ges möjlighet 

att skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser. Ett 70 tal platser finns förhand-

lade i kommunens egna verksamheter som kan användas för praktik, arbetsträ-

ning, extratjänster mm. 

 

Jobbcenters arbete har haft många studiebesök och uppmärksammats på olika 

sätt. Lars Adaktusson KD som besökte verksamheten under 2017 uttryckte sig 

mycket positivt över hur vi arbetar i Hallstahammar. 

 

Under hösten 2017 skickade organisationen Företagarna ut ett erbjudande om 

’Snabbspår för nyanlända företagare’. Näringslivsenheten och Jobbcentrum 

nappade direkt. Via Jobbcentrum samordnades utbildningstillfällen där 15 st 

personer deltagit vi den första träffen. Fortsättning följer i detta nya spännande 

utbildningsprojekt.” 

 

Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) och Catarina Pettersson (S). 
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KF § 159 

 

Svar på interpellation av David Lindberg (L) om att installera körjournal i 

kommunens personbilar   Dnr 292/178   

 

David Lindberg (L) anför i en interpellation den 24 november 2017 ”Jag pratat 

med skatteverket om risken kring att inte ha körjournal i kommunens personbils-

flotta. Jag fick information att om vi inte har körjournal i våra bilar så riskerar alla 

anställda genom kommunen att åka på förmånsbeskattning på premissen att per-

sonbilen är tillgänglig och då krävs det bevis för att inte förmånsbeskattas och där 

duger bara körjournal! Så jag vill inte att skatteverket ska kasta sig över alla an-

ställda vi har i kommunen och tvinga av dom detta för att kommunen inte orkat 

fixa det ännu. Vi har ett ansvar mot våra anställda vilket vi ganska nyligen fått en 

lättare information om vad vårt ansvar är i vardera nämnd. 

 

Så min fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande som kanske har 

någon mer lämplig person att delegera besvarandet till. 

att: när påbörjar kommunen installationen av körjournal i vår personbilsflotta? 

att: samtidigt se över möjlighet till saker som gps alarm vid en sådan installation 

för vår personal som skulle kunna ha bra användning för det i deras tjänsteut-

övande.” 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november informerade ordföranden att syftet 

med en interpellation är, enligt kommentarerna till kommunallagen, att initiera en 

debatt i kommunfullmäktige. Ordförande fann med anledning av detta att föreva-

rande interpellations andra att-sats avser en motion om vad som kan genomföras 

för att uppnå ett visst syfte. Ordföranden fann därmed att andra att-satsen inte får 

ställas som interpellation. 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationens första att-satsen skall 

besvaras vid dagens sammanträde.  

 

Kommunstyrelsens ordförande anför i sitt svar ”Idag finns GPS i de fordon som 

sköter kommunens snöröjning. Utrustning lånas även ut till privata entreprenörer 

som finns i verksamheten. Detta medför att kommunen kan se vika gator/vägar 

som snöröjts och vid vilken tidpunkt. Utrustningen är upphandlad och kostar 219 

kr per fordon/mån.  Diskussion pågår om behov finns att utrusta fler av kommu-

nens fordon med GPS och körjournalsystem samt kostnad nytta. Gällande skatte-

mässiga regler så används kommunens fordon endast i tjänst och är inte avsedda 

för privat bruk.” 

 

Anförande hålls av David Lindberg (L) och Catarina Pettersson (S). 
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KF § 160 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 

december 2018    Dnr 23/17 

 

Lena Hagemo (S) anhåller i skriveles den 11 december 2017 om att få bli ent-

ledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Lena Hagemo (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden, samt 

 

att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 

2018 kommer att behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

_______ 
Exp till: Lena Hagemo 

 Barn- och utbildningsnämnden (sekr) 

  Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
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KF § 161 

 

Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående långsiktig 

vattenplanering m m    Dnr 319/17 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion ”Under 2017 hade Hallstahammars 

kommun vid flera tillfällen problem med sin vattenförsörjning. Uppmaningen att 

koka vattnet och avvakta med användandet inträffade flera gånger. Centerpartiet 

vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Låga 

grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatförändringarna ökar 

risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sverige ska kunna fort-

sätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete. Vi kan även lokalt göra 

insatser för att värna våra vatten i vår kommun. 

Att ha näst intill oändlig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklar-

het i Sverige. Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist 

sommartid. Det innebär stora utmaningar för kommuner, småföretagare och hus-

håll. Tillgången till dricksvatten påverkas av flera faktorer: överutnyttjande, 

underinvestering i VA-infrastruktur, förändrade flöden och nederbörd i klimat-

förändringarnas spår. Med klimatförändringar och effekter som översvämningar 

ökar även risken för jordskred, spridning av bakterier och förorenande ämnen. 

Spridning av mikroplaster ut till våra vattendrag kommer från bland annat 

däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar 

med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i 

djurriket innebär detta fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas. 

Vi vill därför förbjuda mikroplaster i hygienprodukter.  

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige: 

Att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över kommunens långsiktiga vattenplane-

ring och samtidigt tar fram en lokal vattenplan. 

Att ta fram förslag på hur vi kan bygga ut eller bygga om vattenreningsverken för 

att minimera utsläpp av microplaster i våra vattendrag.  

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 162 

 

Anmälan av motion från Anna Gunstad Bäckman (C) angående upphand-

ling av skogs- natur och kulturvård med häst    Dnr 320/17 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion ”Natur- och kulturvärden i 

Hallstahammars kommun är viktiga att värna och underhålla med rätt insatser. 

För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår Centerpartiet att 

kommunen upphandlar skogs- kultur- och naturvårdande tjänster som genomförs 

med häst och andra äldre och hållbara metoder med kulturhistorisk koppling som 

sträcker sig i årscykler. 

Tyvärr används maskiner i känsliga områden som vissa naturskyddsområden 

vilket förorsakar stora skador på kulturellt viktiga områden och lämnar sår i 

marker som tar lång tid att återhämta sig och ibland behöver dyra åtgärder för att 

repareras. Få barn har idag möjlighet att ta in kunskap om naturbruk och närheten 

till djur i verkligheten och för äldre som vuxit upp med lantbruk och närheten till 

djuren finns det få möjligheter att komma i kontakt med detta i vardagen i sin 

närmiljö. 

Genom att upphandla skogs- natur- och kulturvård med häst och andra hållbara 

metoder möjliggör vi för hållbart och skonsamt underhållsarbete för kommunens 

naturmarker. 

Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om det årsvisa naturbruket och 

med hästen som redskap. Det ger förutsättningar för äldre att knyta an till något 

de känner igen från sin barndom med besök eller uppsökande verksamhet. Genom 

samarbete med exempelvis Naturskolan, skola och äldreomsorgen i kommunen 

samordnas besök och dagar med kunskapstema i naturen. 

Idag genomförs detta arbete på entreprenad, men är säsongsbetonat och kortsik-

tigt i sin utformning på grund av kommunens sätt att utforma upphandling och 

avtal. Med ett tidsperspektiv och en avtalsform som dels löper över hela året och 

dels omfattar mer än ett år i taget kan insatser planeras och tids läggas utifrån 

årscykler och skiftande behov i ett område olika år. Förebilder för ett sådant 

arbete finns bland annat i Danderyd kommun. 

 

Centerpartiet i Hallstahammar föreslår att kommunen upphandlar skogs- natur 

och kulturvård med häst som sträcker sig över hela året och via upphandlings-

former som möjliggör långsiktigt arbete.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 163 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, 

Stieg Andersson, Torbjörn Estelli och Anders Randelius samtliga (M) angå-

ende kartläggning av kommunens fysiska miljö ur ett trygghetsperspektiv    
Dnr 322/17 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, Stieg Andersson, Torbjörn 

Estelli och Anders Randelius samtliga (M) anför i en motion ”Inom Hallstaham-

mars kommun finns det många platser som uppleva som otrygga. Några orsaker 

till att man känner sig otrygg kan vara allt ifrån hög brottslighet till dålig belys-

ning, skumma buskage eller annat.  

Enligt Brottsförebyggande rådet anger var tredje kvinna i Sverige att man känner 

sig otrygg. Det är inte acceptabelt. Kommunen behöver jobba på bred front med 

det trygghetsskapande arbetet.  

En viktig del i det arbetet är att kartlägga de platser där vi som bor och verkar i 

Hallstahammar känner oss otrygga. Vi vill också att hallstahammarsborna ska ha 

möjlighet att rapportera in otrygga platser och föreslå möjliga lösningar. Digitalt 

systemstöd är förutsättningar för detta men även ett brett strukturerat arbete. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Moderaterna 

Att kommunens fysiska miljö på ett systematiskt sätt kartläggs ur trygghets-

perspektiv och att det arbetet mynnar ut i kontinuerliga åtgärder”  

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 164 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) angående samarbete med 

näringslivet och skolan    Dnr 323/17 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Matematikkunskaperna i Hallstahammar 

behöver höjas. Idag är det allt för många som inte klarar målen för matematik. 

Det gäller också i allra högsta grad även ämnen som kodning och programmering. 

Många elevers kunskaper kan utvecklas väsentligt. 

I Hallstahammar finns också ett varierat och engagerat närings- och föreningsliv. 

Möjligheten att rekrytera väl utbildade medarbetare anges ofta vara en svårighet 

idag. 

Samtidigt finns många ideella initiativ inom matematik och programmering. Runt 

om i landet finns räknestugor, läxhjälp och liknande. I Arboga är Saab drivande i 

att erbjuda unga arbogabor bättre utbildning inom teknik och matematik. Företag, 

föreningar och enskilda personer samverkar tillsammans med skolan för att hjälpa 

elever och höja kunskaperna inom matematik, teknik och programmering. 

Det är intressanta initiativ som idag inte finns tillgängligt för barn och unga i 

Hallstahammar. Moderaterna vill möjliggöra fler vägar till kunskap. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag på  

Att Hallstahammars kommun tar initiativ till ett samarbete med näringslivet och 

andra intressenter i enlighet med motionens intentioner  

Att kommunen undersöker om det finns andra ämnesområden som kan vara 

aktuella att hitta liknande upplägg kring” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 165 

 

Avslutning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att 

på presidiets vägnar tacka alla, förtroendevalda, revisorerna, tjänstemän, sekrete-

raren och närradion för deras insatser under året. Därefter önskar han samtliga en 

God Jul och Gott Nytt År och välkomnar alla tillbaka efter helgerna till det kom-

mande arbetet år 2018. 
 

Förste vice ordförande Christina Aspenryd (S) framför ett tack från hela kom-

munfullmäktige till ordföranden för hans insatser under året och önskar honom en 

God Jul och Gott Nytt År. 

 

 


