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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 19.50. 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare. 

   

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 juni 2017 klockan 08.30. 
 

Underskrifter  Paragrafer 66 - 82 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Rolf Hahre (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Marianne Matuszewski (S)   Tommy Engström (KD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 66 - 82 
  

Sammanträdesdatum 2017-05-29 
  

Anslaget uppsättes 2017-06-01 Anslaget nedtages 2017-06-23 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KF § 66 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Marianne Matuszewski (S) och Tommy Engström (KD) att jämte ord-

föranden justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 1 juni 2017, klockan 08.30. 
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KF § 67 

 

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i 

Hallstahammars kommun t o m 31 december 2018   Dnr 107/17 

 

Som anställd eller förtroendevald i Hallstahammars kommun eller i de kommu-

nala bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intressen. Demo-

krati, rättsäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verk-

samhet. Medborgarnas förtroende fordrar att vi som verkar i kommunen inte låter 

oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Inom det 

offentliga handlägger vi ärenden och sköter andra uppgifter som ofta har stor be-

tydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att vi aldrig 

agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsens, nämnders 

eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller för-

troendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkom-

mande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

 

Förslag till riktlinjer mot korruption, mutor och jäv har upprättats. Syftet är att 

dels visa på riskerna med att över huvud taget ta emot gåvor och förmåner från 

personer eller företag som man har att göra med i tjänsten, dels hur man kan reso-

nera och agera när man stöter på frågor om mutor eller jäv och man misstänker 

eller vet att någon bryter mot riktlinjerna vart man i så fall ska vända sig. Ett 

annat syfte är att fungera som underlag för arbetsplatsdiskussioner. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 85. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fastställa riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroen-

devalda i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att rekommendera AB Hallstahem att anta riktlinjerna. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Samtliga nämnder/förvaltningar 

 Samtliga chefer KS-förvaltningen 

 Politiska partier i fullmäktige 

 AB Hallstahem 

 Reglementspärmen 
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KF § 68 

 

Förvärv av aktier i Inera AB samt finansiering härför    Dnr 95/17 

 

Sedan styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, den 7 oktober 2016 

beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB, har nu samtliga 

landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget 

till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. Därmed kan nu 

samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på så 

sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 

från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundan-

taget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med 

och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande 

ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 

medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 86. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 

42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet,  

 

att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktie-

ägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal, samt  

 

att finanisera förvärvet av aktierna inom kommunstyrelsens budgetram. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Reglementspärmen (bilagor) 

 Ekonomi och planering 

 SKL företag AB 
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KF § 69 

 

Handlingsplan för förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism  

t o m 31 december 2020    Dnr 104/17 

 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 

miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar 

våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Aktuell våldsbejakande extremism i Sve-

rige avser den våldsbejakande högerextremistiska vita maktmiljön, den vålds-

bejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande isla-

mistiska extremistmiljön. Gemensamt för de miljöer som presenteras nedan är 

hatet och våldet. Det som skiljer dem åt är ideologierna. Det är också det som 

skiljer miljöerna från andra typer av våldsutövande grupper i samhället. Tanken 

är fri i det demokratiska samhället, hur extrem den än är. Men våld som medel för 

att förverkliga extrema ideologiska tankar är brottsligt. Vid upprättandet av hand-

lingsplanen har stöd tagits av de tolv rekommendationer som den Nationella sam-

ordnaren har föreslagit. Handlingsplanen har anpassats utifrån de befintliga 

strukturer som kommunen har och utifrån den lokala lägesbilden.  

 

Målen med handlingsplanen är att:  

 Öka kunskapen om våldsbejakande extremism och möjligheten att upptäcka 

tidiga signaler. 

 Utveckla samverkan för hur arbetet ska bedrivas inom och mellan kommunens 

verksamheter samt med externa aktörer. 

 Stödja verksamheterna i att arbeta fram strukturer och rutiner för att hantera 

situationer.   

 Vara väl känd och förankrad inom kommunens verksamheter. 

 

Syftet med handlingsplanen är att: 

 Minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande grupper 

eller organisationer.  

 Öka förutsättningarna för att Hallstahammars kommun blir en kommun fri från 

våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och andra inslag som riske-

rar att hota demokratin, tilliten och den sociala sammanhållningen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 89. 

 

Anförande hålls av Sigge Synnergård (L). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa handlingsplan för förebyggande arbetet mot våldsbejakande extre-

mism enligt en till ärendet hörande bilaga. 

__________ 
Exp till: Samtliga nämnder/förvaltningar  

 Samtliga chefer KS-förvaltningen 

 Reglementspärmen  
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KF § 70 

 

Införande av E-förslag i Hallstahammars kommun fr o m den 1 september 

2017   Dnr 100/17 

 

Styrgruppen för medborgardialog gav våren 2016 kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att arbeta fram ett förslag på verktyg för E-förslag i Hallstahammars 

kommun.  E-förslag är ett webbaserat verktyg för invånare, verksamma och be-

sökare till Hallstahammars kommun som vill väcka ett förslag i syfte att bidra till 

utvecklingen av kommunen. Förslaget publiceras på hallstahammar.se och andra 

personer kan därefter stödja förslaget genom att rösta på det.  

 

Syftet med införandet av e-förslag är: 

 Att öppna upp en kanal för medborgare att engagera sig och framföra förslag 

till politiker,  

 Att stärka det representativa systemet genom ett ökat inflöde av idéer till den 

politiska dagordningen, 

 Att öka tillgängligheten till politiken för invånarna, samt  

 Att inkomna förslag ska bidra till att utveckla kommunens verksamhet och 

service. 

 

Två avgörande principer är utgångspunkten för e-förslag i Hallstahammars 

kommun: 

 Förtroendevalda och tjänstepersoner är öppna för att ta emot förslag från våra 

invånare! 

 Kommun är öppen för att låta oss påverkas av våra invånare genom e-förslag 

 

Vidare gäller följande principer för e-förslag i Hallstahammars kommun: 

 E-förslag är främst avsett för kommunens invånare, men det är även öppet för 

alla att lägga förslag för att fånga upp idéer från exempelvis besökare till 

kommunen. 

 Ingen åldersgräns finns för att lägga förslag, rösta eller kommentera. 

 Det ska vara möjligt att rösta för eller emot ett förslag, samt kommentera för-

slagen. 

 E-förslag är inte avsett för företrädare för politiska partier i kommunfullmäk-

tige. För dem finns andra etablerade kanaler att använda.  

 Ingen inloggning krävs för att lägga förslag, rösta eller kommentera. Innan för-

slag publiceras och innan kommentarer publiceras sker en granskning utifrån 

att förslaget inte bryter mot någon lag eller annan författning. 

 När ett e-förslag har uppnått minst 50 ja-röster, skickas ärendet vidare till 

ansvarig nämnd för politisk behandling. 

 E-förslagen ligger öppet för omröstning under maximalt 60 dagar. 
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Forts KF § 70 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 90. 

 

I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Jenny Landernäs (M) och Reijo 

Tarkka (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fr o m 1 september 2017 införa E-förslag i Hallstahammars kommun enligt 

ovanstående principer, samt  

 

att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för hanteringen av E-för-

slag. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Samtliga nämnder/förvaltningar 

 Samtliga chefer KS-förvaltningen 

 Reglementspärmen 

 Kommunchefen 
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KF § 71 

 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 år 2017   Dnr 153/17 

 

Kommunerna och landstinget har, från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS, 

skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten 

att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvar-

talet dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och kommunens revisorer, 

dels till kommunfullmäktige.  

 

Redovisning avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2017 visar på att det vid 

denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts. 

 

Socialnämnden har den 27 april 2017 § 45 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut kvartal 1 2017 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 91. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Socialnämnden 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 72 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) kvartal 1 år 2017     Dnr 154/17 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-

nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 

individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapporte-

ring ska ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.  

 

Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2017 visar att det fanns 

sex gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns inom 

äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen 

fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 

 

Socialnämnden har den 27 april 2017 § 44 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2017 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 92. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 73 

 

Riktlinjer för markanvisning   Dnr 155/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 2 maj 2017 § 59 att fullmäktige ska anta riktlinjer 

för markanvisning i Hallstahammars kommun. 

 

Syftet med riktlinjerna är att öka förutsebarheten kring vad avtal om genom-

förande samt om formerna för hur förhandling kring sådana avtal ska gå till. 

Grundläggande principer kring fördelning av kostnader och intäkter för genom-

förande av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömning 

av konsekvenserna av att ingå avtal skall framgå. En kommande byggherre kan då 

i god tid innan förhandlingarna startar med kommunen sätta sig in i vilka krav 

kommunen kommer att ställa på kommande byggnation. 

 

Riktlinjerna reglerar: 

1. Val av metod för markanvisning/överlåtelse av mark. 

2. Prissättning av mark. 

3. Vad som kommer att regleras i ett kommande avtal. 

4. Vad som regleras i ett markanvisningsavtal resp marköverlåtelseavtal. 

5. Kostnader. 

6. Vem godkänner markanvisningsavtal respektive marköverlåtelseavtal. 

 

Efter genomförd markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal som ger en 

byggherre ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 

med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av mark för bebyggande. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 94. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att riktlinjerna förtyd-

ligas under punkt 3 så det tydliggörs att anbudstävling ska vara huvudprincipen i 

Hallstahammars kommun, att ett stycke om mångfald och variation läggs in samt 

att skrivningarna under punkt 5 ses över, bilaga 1 § 73/2017. 

 

Anförande hålls av Peters Ristikartano (MP) i vilket han yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta riktlinjer för markanvisning i Hallstahammars kommun, enligt en till 

ärende hörande bilaga. 
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Forts KF § 73 

 

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

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

Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 

Engström (KD), Sari Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Gary Johnsén 

(SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Reglementspärmen 
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KF § 74 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2016 –  

ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 136/17 

 

Mariette Sjölund (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe in-

träder Örjan Andersson (S). 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 11 april 2017 inkommit med 

årsredovisning för 2016. 

 

Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-

visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 

om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

 

Revisorerna tillstyrker i berättelse den 27 mars 2017 att ledamöterna i styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 95. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Härefter återinträder Mariette Sjölund (S). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 
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KF § 75 

 

Taxa för Mälardalens Brand- och räddningsförbund 2018    Dnr 131/17 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 21 mars 2017 § 25 beslutat att 

hemställa hos Hallstahammars kommun om att anta taxa för Mälardalens Brand- 

och räddningsförbund 2018.   

 

I taxan för 2018 har uppräkning skett enligt KPI för okt/okt. Taxan för rullbands-

test och kopiering har inte räknats upp.   

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 102. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för sin del anta taxan för Mälardalens Brand- och räddningsförbund för 2018, 

samt 

 

att taxan fortsättningsvis får räknas upp enligt KPI oktober/oktober och att taxan 

därmed fortsättningsvis kan antas av direktionen och ej behöver tillställas med-

lemskommunerna för årligt beslut dock under förutsättning att inga taxejuste-

ringar sker utöver indexuppräkningen. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 

 Reglementspärmen 
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KF § 76 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige    Dnr 127/16 

 

Fullmäktige beslutade i september 2013 § 111 om ny lydelse av arbetsordningens 

5 §. I samband med beslutet framgår att arbetsordningen ska ses över i sin helhet. 

 

Utifrån den politiska ledningen har förslag till ny arbetsordning utarbetats. För-

slaget har därefter remitterats till de politiska partierna.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016 § att återremittera ärendet för ytter-

ligare beredning. 

 

Alliansen har vid träff med gruppledarena för fullmäktige framfört förslag till för-

ändringar i presenterat förslag till ny arbetsordning. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 maj 2017 § 104. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att arbetsordningen 

ska kompletteras med de tillägg som framgår av bilaga 1 § 76/2017.  

 

I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (L) bifall till Jenny Landernäs (M) 

yrkande.  

 

I vars sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Åsa Kfouri (MP), Reijo Tarkka 

(V) och Gary Johnsén (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 30 september 2013 § 111 fastställa ny 

arbetsordning för kommunfullmäktige enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

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

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

Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 

Engström (KD), Sari Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 
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KF § 77 

 

Anmälan av interpellation av Gary Johnsén (SD) angående lokaler för 

socialnämndens verksamhet    Dnr 170/17 

 

Gary Johnsén (SD) anför i interpellation inkommen den 18 maj 2017 ”Socialför-

valtningen har en lägenhet för akuta ärenden, en sk. ’jourlägenhet’ i samma 

trappuppgång som förskolan Humlan. Min undran riktar sig till socialnämnden 

rörande lämpligheten av att inhysa, främst missbrukande hemlösa med dess be-

kanta som kommer på ständiga besök, i en förskola. Vore det inte betydligt mer 

rationellt att helt enkelt bygga ut förskolan Humlan; samt att socialnämnden får 

hitta mer lämpade lokaler för sin verksamhet?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 78 

 

Anmälan av motion från Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) 

om införande av Huskurage i kommunens bostadsbolag   Dnr 171/17 

 

Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) anför i motion den 20 maj 2017 

”Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner 

eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare 

eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, 

då framförallt inom hemmets fyra väggar. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är 

ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi självklart vill bidra 

till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett 

jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. Utöver våldet som vuxna ut-

övar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever våld i 

hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. 

Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att 

låta bli att agera. Därför finns Huskurage. Huskurage är en ideell förening med 

målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat 

en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter 

Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. Metoden går ut på 

att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och 

omsorg mot våra grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen 

där vi bor. Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor 

kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid 

oro för våld. policyn består av: 

 

• Knacka på hos grannen. 

• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 

• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 

 

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapp-

huset. På policyn kan även viktiga telefonnummer stå för att komma i kontakt 

med rätt instans. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. 

Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att 

de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till att vi tillsam-

mans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn till ett liv fritt 

från våld. En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och kommuner har redan 

infört Huskurage. Centerpartiet i Hallstahammars kommun vill att Huskurage in-

förs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar för att privata bo-

stadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för utbildningsinsatser 

och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga våld och rädda liv.   

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 78  

 

Vi yrkar: 

Att Hallstahammars kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt 

verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 

Att Hallstahammars kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så 

att implementering sker snarast.” 

 

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. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 79 

 

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden    Dnr 23/17 

 

Bengt Hultin (V) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Bengt Hultin (V) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, 

samt  

 

att som ersättare i tekniska nämnden, efter Bengt Hultin (V), t o m den 31 

december 2018 utse Armin Bajric (V). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Bengt Hultin 

 Armin Bajric 

 Nämndkansliet ( 2 ex) 

 Löneenheten 
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KF § 80 

 

Anmälan av motion från David Lindberg (L) angående etablering av en 

större lekplats nära Hallstahammars centrum    Dnr 179/17 

 

David Lindberg (L) anför i en motion inkommen den 29 maj 2017 ”Efter gått 

igenom planprogrammet nu ett antal gånger så har tanken slagit mig, vad händer 

om man tar bort vägen från saga biografen ner mot vårdcentralen? Min första 

tanke är att det blir en massa plats över. Nästa fundering landar i vad skulle man 

kunna göra med en stor yta, nära centrum, som centrum skulle tjäna på och som 

skulle kunna locka personer i olika åldrar till en samlingsyta osv. Det var då det 

slog mig, något många grubblat på. Kan man ställa en lekplats storlek större så 

nära centrum? Kriterierna för en lekplats som man tar med familjen till oavsett 

sätt att transporteras är att det måste finnas yta att parkera på om så är nödvändigt, 

vad jag kan se så är det fullt med parkeringsplatser runt om så det ska inte vara 

något problem. Vad skulle centrumutvecklingen tjäna på detta? Vilka besöker 

lekplatser i storlek större blir då kontra frågan, barnfamiljer. När du väl besöker 

en lekplats som denna så vill du oftast vara effektiv med din tid och då passa på 

att uträtta dina ärenden på centrum, det kan också vara så att man åker ner till 

centrum så barnen får leka av sig medans man tar en rush i affärerna medans 

partnern håller uppsikt över barnen. Det finns många fördelar med en stor lekplats 

i nära anslutning till ett centrum, ovan nämnda är några av dessa. Därav ställer jag 

detta till motionen: 

Att: Utreda fördelar och nackdelar med en möjlig etablering av en lekplats nära 

Hallstahammar centrum. 

Att: Undersöka fördelar och nackdelar med att inte längre ha genomfart mellan 

vårdcentralen och saga biografen. 

Att: Utreda hur butikerna känner för en stor lekplats i närhet av hallstahammar 

centrum. Ser dom något vi inte ser i fördelar och nackdelar. 

Att: Ta fram ett ekonomiskt exempel vad en lekplats med en motsvarande storlek 

skulle kosta att anordna. 

En liten översikt på hur stor yta den kan handla om, markerat är möjlig yta samt 

det gröna färgen visar den mest värdefulla ytan för lekplatsen. Sen är det bara 

bygga vidare på en exemplarisk oas att spendera hela helgen i.-/-/-/ 

Nedan följer lite inspirerande bild exempel på vad som kan inrymmas i en lek-

plats som nämnts ovan. Ett naturligt exempel för oss är båt och lite äldre bilar och 

det är enkla saker att få med i planering för en plats som denna. Får inte glömma 

möjligheten till an öppen scen för teater sällskapet, roligt för såväl barn som 

vuxna.-/-/-/” 

 

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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 81 

 

Anmälan av motion från David Lindberg (L) angående införande av signe-

ring med bankID av inkommande handlingar    Dnr 181/17 

 

David Lindberg (L) anför i en motion inkommen den 29 maj 2017 ”Jag har har 

nyligen blivit informerad i ett målande språk om vad en del föräldrar känner med 

att behöva skicka in schemaändringar per post för såväl förskola som 

skola/fritids. Då slog det mig att varför kan man inte bara signera det med 

BankID direkt när du fyllt i dokumentet. 

Sen kommer funderingen om vad mer skulle vi kunna lägga om och förenkla? 

Information jag har fått är att man redan idag skickar in månadsrapporten för 

ensamkommande barn med BankID så det ska inte vara någon större omställning 

att införa detta över all vår kommunikation som kommer in från våra med-

borgarna. 

 

Det jag vill ha ut av denna motion är. 

Att: 

*lämplig förvaltning ser över vad vi idag tar emot per post som lika gärna skulle 

kunna fyllas i 

direkt på webben och efter signering skickas in. 

*Göra en enkel kalkyl över vad det skulle kosta att införa detta system på samt-

liga instanser av 

kontakt per post vi tar emot. 

*Lämplig förvaltning presenterar vad ett förslag som detta skulle innebära i tid 

och kostnadsbesparing för kommunen som helhet utifrån det vi hanterar idag på 

post.” 

 

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. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-05-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 82 

 

Anmälan av interpellation från David Lindberg (L) angående återställande 

av fotbollsplan vid Tunbo    Dnr 180/17 
 

David Lindberg (L) anför i en interpellation inkommen den 29 maj 2017 ”Nu vill 

medborgarna ha svar på hur länge till dom ska vara rädda för vilda djur i 

djungeln! 

Självklart syftar jag till barfotaanläggningen som tillkom genom ett Leader 

projekt 2010 och vad jag känner till så skulle detta pågå minst i 3 år, från att 

projektansökan godkändes i maj 2010. 

Nu 7 år senare kan man konstatera att det inte gick så bra. Så vi är många som 

tycker det är dags att städa upp och återställa den fotbollsplan man styckade av 

för detta.  

Min fråga är då till Tekniska Nämndens ordförande: 

Vad är planen för avslutet på detta projekt, kommer Tunbo få sin fotbollsplan 

återställd?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 
 

 


