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KF § 83
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Berit Ulander (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 26 juni 2017, klockan 08.15.

Justerandes signatur
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KF § 84
Ny avgiftstaxa för turism, bad och campings verksamhetsområden fr o m
den 1 juli 2017 Dnr 63/17
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 178 ny avgiftstaxa inom
bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 december 2016.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 17 maj 2017 § 41 att fullmäktige ska
fastställa ny taxa fr o m den 1 juli 2017. Förändringar i taxan föreslås endast i den
del som avser aktiviteterna vid Vallmobadet. Avgifterna för Skantzö Bad och
camping är oförändrade.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017 § 112.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2016 § 178 fastställa ny avgiftstaxa för turist, bad och campings verksamhetsområden att gälla fr o m den 1
juli 2017 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

Justerandes signatur
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KF § 85
Resultatprognos per april 2017 för Hallstahammars kommun

Dnr 175/17

Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 26 maj 2017 att årets
första resultatprognos per april indikerar avvikelser för våra verksamheter. Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott trots historiskt höga tillskott
såväl i budget 2014-2017, nästan 1,5 gånger mer än skattetillväxten. Driftresultatet beräknas exklusive pensionskostnader till -10,2 , inklusive pensionskostnader
-12,7 Mkr. Totalt beräknas årsresultatet enligt prognosen uppgå till -5,3 Mkr,
budgeterat resultat 2016 +5,5 Mkr, om ett finansnetto motsvarande budgeten för
år 2017 kan uppnås. Iakttagelser som gjorts i tidigare års prognoser nämligen att
man med god pression prognostiserar kostnadssidan (om än något högt) finns en
tydlig tendens att man underskattar intäktssidan. Utöver detta är det f n svårt att
med god säkerhet pricka årets avskrivningar beroende på att det efter endast fyra
månader är vanskligt att få grepp på årets investeringar. Nivån blir väsentligt
högre i år men hur hög? Läget för totalekonomin är f n svårbedömd men vi har i
slutändan vår balansfond att tillgripa om helåret 2017 uppvisar underskott. Skärpt
budgetkontroll påkallas och går det att skjuta upp en ej startad verksamhet utan att
andra ej önskvärda effekter uppstår, bör detta övervägas.
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har
beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas
pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för
verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa
hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill
säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja
en kostnadseffektiv och ändamåls verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot
kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort
sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre
sikt.
God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten
att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv
och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med
framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål. För att kunna styra verksamheterna åt rätt håll behövs bland annat
verksamhetsplaner, kvalitetspolicy, investeringsplaner, lokalförsörjningsplaner,
upphandlings- och konkurrenspolicy och kompetensförsörjningspolicy.
Justerandes signatur
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Forts KF § 85
I de antagna målen kring god ekonomisk hushållning samt indikatorer visas hur målen
skall stämmas av och ger goda betingelser för att följa upp och påvisa om rätt riktning
gäller.
Inför senast avstämningsbeslutet behöver indikatorerna för kommunfullmäktigemålen och kommunstyrelsens mål ses över och vid behov justeras.
Det s k balanskravet kan bli svårt att klaras enligt prognosen för år 2017, men då
har vi i det korta perspektivet vår balansfond att tillgripa. Styrelsen och nämnderna anmodas att följa upp och uppdatera sina handlingsplaner för att nå bättre
överensstämmelse mellan tillgängliga medel och verksamhetens behov. Redovisningen skall ske senast i samband med att delårsrapporten per augusti översänds
till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017 § 114.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att kommunstyrelsens förslag ska ändras på så sätt att ordet ”bättre” ska utgå ur andra att-satsen och med den ändringen
yrkar Landernäs i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) ändringsyrkande.
Därefter hålls anförande av Mariette Sjölund (S) i vilket hon yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Härefter hålls anförande av Åsa Kfouri (MP).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa resultatprognos ett för år 2017, samt
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti
månad till kommunstyrelsen inkommer med uppföljning av sina handlingsplaner
jämte nya åtgärdspunkter för att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan verksamhetens behov och
tillgänglig totalekonomi.

Justerandes signatur
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Forts KF § 85
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
Emterby (KD), Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad
Bäckman (C).

__________
Exp till: Samtliga styrelsen/nämnderna
Bitr kommunchefen/ekonomichefen
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KF § 86
Mål och budget 2018 - 2020 jämte budgetramar för perioden, skattesats för
2018, samt direktiv och tidplan för nämnderna Dnr 30/17
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 24 maj 2017 bl a att
kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 § 196 om avstämning av
mål och budget för åren 2017 till 2019. Målsättningen för Mål och Budgetplanen
2017-2020 är att kommunen uppvisar en balanserad budgetplan. Ett resultat för
hela mandatperioden om 1,0 procent av skatter och statsbidrag skall eftersträvas
eller 0,5 procent för varje budgetår. Resultatmålen klaras inte fullt ut i detta förslag. Årsredovisningen för år 2016 uppvisar en resultatnivå om +5,6 Mkr, ett
väsentligt bättre resultat än vad delårsrapporten per augusti 2016 indikerade. Den
delårsarapporten indikerade ett negativt resultat. I samband med att delårsrapporten presenterades togs beslut om att nämnderna skulle upprätta handlingsplaner
för att på kort sikt bryta trenden med allt större budgetobalans och på längre sikt
nå budgetbalans. Redan i samband med att årsredovisningen presenterades syntes
en klar förbättring beträffande verksamhetsresultatet, från delårsprognosen –22,9
Mkr till bokslut 2016 -14,4 Mkr, tas hänsyn till finansförvaltningens verksamhetskostnader/intäkter förbättras resultatet från -15,6 Mkr till 0 resultat i bokslutet. Det är pensionskostnader och resultatet av pensionsmedelsförvaltningen
som står för skillnaden. Från och med 2017 används förväntad avkastning i
pensionsförvaltningen till att utöka verksamhetsramarna. Från och med 2018
används värdepappersportföljen fullt ut för att täcka utgående pensioner. Preliminärt belopp 22 Mkr per år (inkl förväntad avkastning). Utrymmet som skapas har
lagts ut i utökade verksamhetsramar i nu liggande plan.
Parallellt med Mål och Budgetplanen för åren 2018-2020 arbetas det med årets
första prognos. Preliminära prognosen från verksamheterna indikerar ett verksamhetsöverdrag om -9 Mkr för den egentliga verksamheten. Budgetramarna för
verksamheterna utökades med 65 Mkr för år 2017, detta till trots indikeras nu
fortsatt budgetobalans för verksamheterna men på en lägre nivå än föregående år.
Viss försiktighet kan skönjas i verksamhetsprognoserna framförallt gällande
effekterna av handlingsplanerna och prognoserna för intäkterna. I dokumentet
under respektive nämndavsnitt beskrivs såväl hot och möjligheter. Dessutom
bifogas till denna skrivelse styrelsen och nämnderas egna nämndbeslut inför MoB
2018-2020. Ramtillskotten inkluderar förändrad hantering av pensionskostnader.
Från och med 2017 kommer avkastningen i pensionsportföljen att användas för
att täcka pensioner intjänade före 1998. Från och med 2018 är planeringen att
fullt ut täcka ”gamla pensioner” med avkastningen och försäljningar av värdepapper, allt i syfte att ge våra verksamheter ännu bättre betingelser. Den egentliga
verksamhetsramen kan genom denna förändrade hantering ytterligare utökas.
Priset för detta är minskade marginaler och över tid försämrad ekonomisk styrka.
Inför avstämningsbeslutet behöver indikatorerna för vissa mål ses över och
justeras.
Justerandes signatur
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Forts KF § 86
Nytt äldreboende kommer att starkt påverka såväl årsresultaten som ekonomisk
ställning (låneskulden och finansiella tillgångar). Investeringsnivåerna är på en
väsentligt högre nivå sedan några år och prognosen är att investeringarna även
framöver kommer att kräva relativt stor årlig nyupplåning. Den demografiska utvecklingen kommer att ”sätta press” på kommunernas förmåga att möta en större
efterfrågan av kommunala välfärdstjänster. Utöver demografin har vi dessutom
att ta hänsyn till andra verksamhetsbehov. Detta parat med en kraftigt utökad
investeringsnivå kommer att, om inte statsbidragen utökas, starkt påverka kommunsektorns ekonomi.
Vi går in i år 2017 med en relativt god ekonomisk ställning. Soliditeten faller men
ligger fortfarande i paritet med kommunens målsättning. Tas hänsyn även till intjänad pensionsrätt före 1998 uppvisas en soliditet över kommunens målsättning.
Likviditet har försämrats mot tidigare bland annat på grund av väsentligt förhöjd
investeringsnivå. Stora investeringsbehov föreligger även framöver vilket kommer att påverka kommunens ekonomiska ställning. Som exempel kan nämnas att
kommunens låneskuld vid ingången av 2015 var 115 Mkr och efter nyupplåning i
början av år 2017 uppgår den nu till drygt 390 Mkr. Investeringsnivån 2017 beräknas uppgå till 245 Mkr (upplåningen för detta 180 Mkr) exklusive beslutad
tilläggsbudget för år 2017. Alla till buds stående medel har använts för att så långt
möjligt förbättra budgetramarna för våra verksamheter. Föreliggande förslag till
budgetramar utgör den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd,
förbund och bolag. Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning
inom viss del av verksamheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas
av motsvarande neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt
klarar uppdraget med tilldelade resurser. Grundförutsättningen för de ramar som
nu föreslås för de kommande tre åren är att kommunbefolkningen fortsätter att
öka med 150 personer per år. Dessutom förutsätts att folkökningen inte medför
extra verksamhetskostnader förutom ”normaluppräkning på grund av ökad målgrupp för respektive verksamhet”. De ramar som nu föreslås ger förbättrade betingelser för att vidmakthålla och dessutom utveckla våra viktiga välfärdsuppdrag
och skapa mervärden för såväl befintliga som nytillkomna kommuninnevånare.
Priset för detta är en försämrad totalekonomi.
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har
beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas
pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för
verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa
hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det
vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att
främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två
dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden.
Justerandes signatur
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Forts KF § 86
Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. God ekonomisk
hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst
lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksamhetsperspektivet tar
sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande
och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot uppställda mål.
Förslag till ramar för år 2018 gäller medan plan/inriktning för åren 2019 och 2020 kan
komma att ändras om förutsättningarna som denna skrivelse bygger på förändras.
Detsamma gäller för den föreslagna investeringsramen för år 2018 medan 2019 och
2020 mer skall ses som plan/inriktning.
Kommunsstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017 § 116.
MBL-förhandling har ägt rum den 1 juni 2017.
Bitr kommunchefen/ekonomichefen redogör för budgetförslaget. Med anledning
härav ställs fråga av Sigge Synnergård (L).
Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterson
(S) redogör för föreliggande budgetförslag. Avslutningsvis yrkar Pettersson bifall
till kommunstyrelsens förslag.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Anföranden hålls av Reijo Tarkka (V) och Åsa Kfouri (MP) i vilka de yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
I var sitt anförande redogör ordföranden för respektive nämnds budgetförslag.
Mariette Sjölund (S) för socialnämndens budgetförslag, Kjell Ivemyr (S) för barnoch utbildningsnämndens budgetförslag, Marijo Edlund (S) för tekniska nämndens budgetförslag, Thure Andersen (S) för kultur- och fritidsnämndens budgetförslag och Tony Frunk (S) för bygg- och miljönämndens budgetförslag. Avslutningsvis avslutas anförandena med att var och en yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Forts KF § 86
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon redogör för Alliansens budget- och investeringsförslag, en till ärendet hörande bilaga. Avslutningsvis yrkar
Landernäs bifall till kommunstyrelsens förslag avseende första att-sats gällande
oförändrad skattesats samt de tre sista att-satserna avseende återrapportering och
uppföljning. Därefter yrkar hon att Alliansens förslag till mål och budget samt
investeringar fastställs.
I var sitt anförande yrkar Sigge Synnergård (L), Anna Gunstad Bäckman (C) och
Tommy Emterby (KD) bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar således
att fastställa utdebiteringen till 21:81 kr/skkr för år 2018,
att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden
2018-2020 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 65 000 tkr
för år 2018 och 95 000 tkr för år 2019 och 95 000 tkr för år 2020 års investeringar,
att styrelsen, nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten för åren 2018 till 2020 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges
gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 23 oktober 2017
och följa direktiven från februari 2017,
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos, samt
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen
skall nås upprättas.
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Forts KF § 86
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
Emterby (KD), Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad
Bäckman (C).
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter.
Sammanträdet återupptas.

__________
Exp till: Samtliga nämnder och styrelsen
Ekonomi och planering
AB Hallstahem
Mälardalens Brand- och räddningsförbund
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KF § 87
Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj
Dnr 174/17
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 22 maj 2017 ”Det är
kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommunfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommunstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen kan
framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan också finnas i
ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens budget.
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutanderätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som
exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplåningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden.
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut
om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna
för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte
längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfullmäktige. Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar
kommunens skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad
skuldbörda. Det kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna
för såväl nyupplåning som omsättning av lån. Rambesluten kan lämpligen fattas i
samband med beslut om kommunens budget. För att det tydligt skall framgå inom
vilka ramar kommunstyrelsen fattar beslut om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja vad som är ny upplåning och omsättning av lån
vid beslut om upplåning. Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att
fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 34
§ kommunallagen får dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett
sådant delegeringsförbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett ramar för nyupplåning och omsättning av lån.
För år 2017 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 180 000 000 kr, upplåningen
verkställdes i början av året.”
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017 § 117.
Jenny Landernäs (M) yrkar att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder med utgångspunkt i den av Alliansen föreslagen investeringsplan, en till ärendet hörande bilaga.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
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Forts KF § 87
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med
65 000 000 kronor under år 2018, med utgångspunkt i föreslagen investeringsplan
i Mål och budgetdokumentet (MoB 2018-2020), samt
att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån motsvarande ett rambelopp om högst 200 000 000 kronor.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M),
Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy
Emterby (KD), Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad
Bäckman (C).

__________
Exp till: Bitr kommunchefen/ekonomichefen
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KF § 88
Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2018
Dnr 173/17
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 22 maj 2017 ”Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 om ramborgen för AB Hallstahem för år
2017. Beslut om ramborgen för år 2017 bör beslutas vid samma sammanträde
som Mål och budget behandlas. Kommunens ramborgen för år 2017 för AB
Hallstahem uppgår till knappt 586 miljoner kronor. Hallstahem arbetar aktivt med
sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteckning från kommunen. Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet
och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock
delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige
angett ramar för borgensåtagandet. Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut
om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta
flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, vilket innebär att ett
preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före låneförbindelsen.
Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte
får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att
borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Förslaget omfattar beslut
om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem. Totalt uppgår ramborgen till
585,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 50 Mkr nyteckning och 535,6 Mkr
befintliga krediter.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017 § 118.
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varmed det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 585,6 Mkr, samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor.

__________
Exp till: AB Hallstahem
Bitr kommunchefen ekonomichefen
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KF § 89
Svar på interpellation av Gary Johnsén (SD) angående lokaler för socialnämndens verksamhet Dnr 170/17
Gary Johnsén (SD) anför i interpellation inkommen den 18 maj 2017 ”Socialförvaltningen 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 bekanta 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?”
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår från dagens sammanträde varmed interpellationen tas upp för
besvarande på fullmäktiges nästa sammanträde.
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KF § 90
Svar på 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?”
Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar ”Ideella krafter fick genom
Kolbäcks Vollybollklubb 2010 Leaderbidrag för att uppföra beachvollybollplanerna. Ett visst informellt samarbete med Tunboskolan inleddes och Vollybollklubben fick tillgång till del av skolgården. Varken skolan eller kommunen i
övrigt har inte åtagit sig att underhålla beachvollybollplanerna.
Kolbäcks Vollybollklubb är numera vilande och skolan ser för närvarande inget
behov av beachvollybollplanerna.
Det har vid flertalet tillfällen diskuterats och undersökts om vi kan ta bort beachvollybollplanerna med tanke på att dessa är upprättade med bidragsmedel.-/-/Jag kan bara konstaterar att detta åter har hamnat mellan stolarna.
Både våran egen och våra entreprenörers arbetsbelastning är för närvarande hög
men efter vissa diskussioner hoppas Vi att man åtminstone kan påbörja bortplockande av beachvollybollplanerna i år.”
Anföranden hålls av David Lindberg (L), Marijo Edlund (S), Sigge Synnergård
(L), Catarina Pettersson (S), Marianne Avelin (C), Stieg Andersson (M) och Åsa
Kfouri (MP).
Interpellationen anses härmed besvarad.
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KF § 91
Anmälan av motion från Anna Gunstad Bäckman (C), Marianne Avelin (C)
angående införande av sociala tjänstehundar inom vård, skola och omsorg i
Hallstahammars kommun Dnr 186/17
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion ”Antalet
sociala tjänstehundar (vård- och terapihundar) ökar. I dag finns stort antal utbildade tjänstehundsteam i över 50-talet kommuner. Socialstyrelsen har tagit fram
en vägledning gällande användandet av sociala tjänstehundar inom vård och omsorg. I vägledningen finns tydliga riktlinjer om hur ex allergi, arbetsmiljö, djurskydd och smittorisker ska hanteras.
Forskning visar på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens,
depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda
erfarenheter från praktiska försök med hund i vård, skola och omsorg rapporterats. Samvaro med djur kan öka upplevelsen av livskvalitet genom att ge avbrott i
vardagen. Andra positiva effekter för människor kan till exempel vara sociala,
psykologiska och som ovan nämnt fysiska. Enligt en översikt av effektstudier om
djurassisterad aktivitet (inte enbart hundar) medförde det statistiskt säkra
minskningar av beteendeproblem bland personer med demenssjukdom. Även
ångest minskade bland äldre utan kognitiva nedsättningar samt dem äldres sociala
funktionsförmåga gynnades avsevärt. Inom omsorgen har man sett att utbildade
hundteam kan öka den sociala gemenskapen och minska utanförskapen samt
underlätta de vardagliga sysslorna inom ex LSS-verksamheten. Inom skolan finns
resultat av att elever, genom hjälp av tjänstehundar, har förbättrat sin läsning och
även effektiviserat inlärningen. I Hallstahammars kommun ser vi stora
möjligheter att för barn och ungdomar förbättra studieresultaten och studiemiljön.
För äldre ökad livskvalitet och social gemenskap samt för omsorgen minskat
utanförskap och ökad självständighet i vardagen. Läs mer på: www.iahio.org
Jag vill härmed yrka på:
- Att kommunen utreder möjligheten att införa sociala tjänstehundar inom vård,
skola och omsorg i Hallstahammars kommun.
- Att kommunen om möjligt etablerar utbildade hundekipage som komplement till
befintliga insatser inom vård, skola och omsorg i Hallstahammars kommun där
kommunen finner det lämpligt.”
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 § 92
Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin
(C) angående utredning av förfining och upprustning av dels infarter till
Kolbäck dels "förfallna" områden i Kolbäck Dnr 190/17
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion
”Kolbäck är ett otroligt fint område och är attraktivt att bo och verka i. Vi har en
otroligt fin natur omkring oss och har flera fina områden. Vi har invånare som
består av många personer i olika åldersspann som bor i olika områden i Kolbäck.
Vi har fulla skolor samt förskola som vittnar om många barnfamiljer i Kolbäcksområdet.
Men vi har flera ytområden som står och förfaller. Vi har den belysta grusplanen
bortanför Herrevad som är en avstjälpningsplats nu, den förfallna volleybollplanen vid Tunboskolan/Strandgården samt hockeyrinken vid Vallmobadet. Dessutom framför Kolbäcksborna att de gärna vilja ha infarter till orten som ser välkomnade ut och som symboliserar den fina ort som Kolbäck är. Ett förslag från
Centerpartiet är att rusta upp och förfina dessa förfallna områden så att de blir
attraktiva för de som bor i området. Dessa förfallna platser kan bli allt från allaktivitetsplan, aktivitetspark med intilliggande grillplats, nischad lekplats etc samt
dessutom få finare infarter till Kolbäck.
Därför föreslår Centerpartiet i Hallstahammar:
- Att utreda vad dessa tre områden (vid Herrevad, Tunbo/Strandgården och Vallmorinken) kan användas till och hur dessa områden kan förfinas utifrån invånarnas önskemål.
- Att utreda om infarterna till Kolbäck kan uppföras och förfinas på ett mer välkomnande sätt så att det ska synas att man kommer till detta fina samhälle, gärna
en utredning med tex utställartävling tillsammans med invånarna.”
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 § 93
Avslutning
Ordföranden Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att tacka fullmäktige för
arbetet i fullmäktige det första halvåret på 2017. Han tackar även närradion och
tjänstemännen för ett gott samarbete och önskar alla en skön och varm sommar.
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Christina Aspenryd (S) önskar ordföranden en skön och varm sommar.
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