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KF § 195  
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett följande personer: 
 
Bengt Hultin (V) som ledamot efter Charlotte Steiner (V) och Christer Hansson 
(V) som ny ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Thure Andersen (S) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll,  
 
att justeringen skall äga rum den 27 december 2016, klockan 13.15, samt 
 
att ärende nr 9 på föredragningslistan – Svar på motion av Jenny Landernäs (M) 
utgår från dagens sammanträde. 
 
Härefter medges att revisor Per Hedfors (M) får informera om revisorernars 
ansvar och uppgift samt hur man inom revisionen avser att förbättra sitt arbetssätt. 
 
I anslutning härtill ställs frågor till Per Hedfors (M) av Catarina Pettersson (S) 
och Hans Strandlund (M). 
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KF § 196 
 
Avstämning mål och budget 2017 – 2019    Dnr 161/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 om mål och budget för 
åren 2017 till 2019. Avstämningsbeslutet utgår från det beslutet. Efter fullmäk-
tigebeslutet har dels delårsrapport per augusti, jämte årsprognos för år 2016 upp-
rättats, vidare har nämndernas stämt av förutsättningarna för planen utifrån full-
mäktigebeslutet. Delårs/årsprognosen för år 2016 uppvisar i förhållande till 
resultatprognosen per april en försämring om drygt 10 Mkr. Totalt prognosticeras 
nu för helår 2016 underskott om cirka 10 Mkr. I junibeslutet utökades budget-
ramarna enligt nedanstående för att ge verksamheterna bättre betingelser för att 
utföra sina uppdrag. Utöver att hela skattekraftstillväxten lades ut som ramhöj-
ningar har dessutom 13,2 Mkr tillförts från staten via det generella statsbidraget. 
Utöver detta överförs också budgetanslag från pensionskostnader till verksam-
heterna. Denna överföring fortsätter sedan under åren framöver. Totalt kommer 
under åren 2017-2018 17+10 Mkr, dvs totalt 27 Mkr att överföras till den egent-
liga verksamheten. 
 
Målsättningen för Mål och Budgetplanen 2017-2019 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 i föreliggande förslag.  
 
Ny vision samt nya kommunfullmäktigemål och nämndmål är antagna och ingår i 
detta dokument. Särskilda indikatorer för att mäta måluppfyllelse har kopplats till 
respektive mål.  
 
Per första november 2015 uppvisar befolkningssiffrorna 15 665, d v s 35 personer 
under nu gällande befolkningsantagande (som styr skatte- och statsbidragsprog-
nosen). Befolkningsläget per 31 mars uppvisar 15 705 personer. Per sista septem-
ber 2016 uppgår befolkningen till 15 839 personer, en folkökning från årsskiftet 
med 194. Antalet födda uppgår till 127 och antalet avlidna till 113. Flyttnettot 
uppgår till +180 personer (863 inflyttade och 682 utflyttade). Av de inflyttande 
kommer 466 från länet, 283 från övriga landet och 114 från utlandet. Befolk-
ningsprognosen för läget oktober/november pekar mot en kommunbefolkning 
kring 15 850 personer. Föreslås att skatteprogonsen nu räknas upp med hänvis-
ning till bättre befolkningsläge. Från det tidigare befolkningsantagandet har 100 
nya kommuninnevånare tillkommit. Förutsättningarna för fortsatt befolkningstill-
växt måste anses som goda. Privata entreprenörer bygger för närvarande bostäder 
i vår kommun, dessutom planerar vi själva att uppföra ett bostadshus i Kolbäck 
efter Hallstavägen. Förslag till beslut beräknas komma till kommunfullmäktige i 
år. I grunden samma typ av hus som uppförts vid Trollebo för HVB boende för 
ensamkommande. Vår bostadsplanering framgår av det nyligen antagna bostads-
försörjningsprogrammet.  
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Forts KF § 196 
 
Befolkningsprognosen framöver bygger på folkökning som till 50 % består av 
förskole- och skolbarn, vilket har beaktats i barn- och utbildningsnämndens bud-
getram. Vid en uppföljning av detta kan vi se att för närvarande uppgår andelen 
förskole- och skolbarn till nästan 2/3-delar. Detta kan behöva beaktas i dels detta 
avstämningsbeslut samt dels i den framtida planeringen. Förutsättningarna för en 
fortsatt befolkningstillväxt måste anses som mycket goda om vi lyckas med bo-
stadsplaneringen. Just nu ser det ut som om flera externa aktörer visar intresse för 
att bygga i vår kommun. Planberedskapen, med nya detaljplaner på gång och nya 
exploateringsområden borgar för att vi skapar goda betingelser för fortsatt folk-
ökning.  
 
Alla till buds stående medel har använts för att så långt möjligt förbättra bud-
getramarna 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 verk-
samheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsvarande 
neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar uppdraget 
med tilldelade resurser. 
 
Den nyligen upprättade delårsrapporten/årsprognosen indikerar fortsatta svårig-
heter inom framförallt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Be-
folkningsläget och en något förhöjd risknivå i våra placeringar kan ge visst ut-
rymme för extra ramtillskott. Totalt utökades budgetramen mellan 2014 och 2016 
med 96 miljoner kronor. Nu föreslås ytterligare budgetförstärkningar med 
49+46+25 miljoner kronor mellan 2017 och 2019 (dvs 4 Mkr utöver junibeslutet i 
permanenta budgetförstärkningar). För att få ihop helheten har det budgeterade 
resultatet sänkts mot noll. Vidare används från och med 2017 avkastingen i 
pensionsportföljen för att delvis täcka utgående pensioner. Från år 2018 används 
tillgångar i värdepappersportföljen för att fullt ut finansiera utgående pensionser 
intjänade före år 1998. Nyintjänad pensionsrätt enligt nu gällande pensionsavtal 
finansieras genom det s k personalkostnadspålägget. Kvar som enskild budgetpost 
från och med 2018 finns bara kvar den förmånsbestämda pensionen som beräknas 
öka från dagens nivå, 2 Mkr till 5 Mkr 2019 beroende på att flera personer kom-
mer att tjäna in förmånspension samt att beräkningen av inkomstprisbasbeloppet 
kommer att stiga ”mindre än den faktiska löneutvecklingen”. För de kommande 
åren räknas med en folkökning om 75-85 personer varav mer än hälften i för-
skole- och skolåldern. 
 
Grundförutsättningen för de ramar som nu föreslås för de kommande tre åren är 
att kommunbefolkningen fortsätter att öka med minst 75 personer per år. Dess-
utom förutsätts att folkökningen inte medför extra verksamhetskostnader förutom 
”normaluppräkning på grund av ökad målgrupp för respektive verksamhet”.  
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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. I detta avstämningsbeslut föreslås som nämnts tidigare ytterligare 
tillskott till hemtjänsten med 2 Mkr för bemanning och ob-ersättningar. Vidare 
föreslås 2 Mkr till skolan för fler elever än vad som antogs i våras, 2 Mkr. Utöver 
dessa ramhöjningar föreslås en tillfällig planeringsreserv om 2+2 Mkr, under år 
2017 för att hantera tidsförskjutningar i handlingsplanerna och svårigheter att 
bedöma antalet gymnasieungdomar. Särskilda villkor skall arbetas fram för plane-
ringsreserven.  
 
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. 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 verksam-
heterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksam-
hetsperspektivet 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 rättvi-
sande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot upp-
ställda mål. Målsättningen om minst 0,5 procent av skatter och avgifter i årligt re-
sultat för hela perioden klaras inte. Resultatnivån ligger kring 0,6 procent 2017 
för att sedan sjunka mot noll de två kommande åren.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junimöte att fastställa utdebiteringen till 
21:81 kr/skkr för år 2017. 
 
MBL-information har ägt rum den 29 november 2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 208. 
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Forts KF §196 
 
Alliansens förslag till avstämning mål och budget för perioden 2017-2019. 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V), Åsa Kfouri 
(MP) och Mariette Sjölund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) i vilka de yr-
kar att Alliansens förslag till avstämning mål och budget för perioden 2017-2019 
ska fastställas och att nyupplåning får ske för investeringar i enlighet med Allian-
sens investeringsplan. Vidare yrkar de avslag på kommunstyrelsens förslag av-
seende dels fastställande av regler kring hantering av den tillfälliga planeringsre-
serven för år 2017, dels att kommunstyrelsens ska ha rätt att besluta om använ-
dandet av planeringsreserven. I övrigt yrkar de bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L), Anna Gunstad Bäckman (C) och 
Tommy Emterby (KD) i vilka de yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) och Hans 
Strandlunds (M) yrkande. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 
 
Anförande hålls av Gary Johnsén (SD) i vilket han yrkar bifall till Alliansens för-
slag till avstämning mål och budget för perioden 2017-2019 ska fastställas och att 
nyupplåning får ske för investeringar i enlighet med Alliansens investeringsplan 
utom vad avser uppförande av bostadshus om 18 lägenheter i Kolbäck. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till vart och ett av kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) 
m fl samt Gary Johnséns (SD) yrkanden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till avstämning mål och budget för 
perioden 2017-2019 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
 
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med  
180 000 tkr för år 2017 och 40 000 tkr för år 2018 och 35 000 tkr för år 2019 års 
investeringar, 
 
att delegera till kommunstyrelsen att under första kvartalet 2017 justera nämnd-
ramarna för nya hyresavtal, förändrad internränta och avskrivningar, 
 
att delegera till kommunstyrelsen att ta fram regler för uppföljning av dels hand-
lingsplanerna och hur verksamheten och ekonomin utvecklas under 2017,  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 196 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa regler kring hantering av den till-
fälliga planeringsreserven för år 2017, 
 
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om användandet av planeringsre-
serven,  
 
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske minst 
tertialvis under år 2017 med snabbrapport över ekonomi och verksamhet samt 
uppföljning av beslutade handlingsplaner att inlämnas till kommunstyrelsen, samt 
 
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 
nämnd om, vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommun-
styrelsen skyndsamt underrättas och ny handlingsplan över hur budgetbalansen 
skall nås upprättas. 
 
Till förmån för Hans Strandlund (M) m fl yrkande reserverar sig Hans Strandlund 
(M), Anders Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg 
Andersson (M), Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L), Barbara Hallström 
(L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Anna Gunstad Bäckman 
(C), Sari Svanström (C). 
 
Mot beslutet reserverar sig Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samtliga nämnder och styrelsen 
 Ekonomi och planering 
 AB Hallstahem 
 Mälardalens Brand- och räddningsförbund 
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KF § 197 
 
Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj    
Dnr 276/16 
 
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 6 november 2016 att det 
är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kommun-
fullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kommun-
styrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen 
kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan också fin-
nas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens budget. 
 
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutande-
rätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som 
exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplå-
ningarna 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 kommunfull-
mäktige. 
 
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 nyupp-
låning 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 delegerings-
förbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett 
ramar för nyupplåning och omsättning av lån. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 120 att öka kommunens skul-
der samt att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande 
ett rambelopp om högst 150 000 000 kronor. För år 2016 har kommunstyrelsen 
rätt att nyupplåna 130 000 000 kronor, upplåning har skett under sommaren 2016. 
Med hänvisning till ny investeringsplan 2017-2019 behöver junibeslutet (KF 
120/2016) upphävas och nytt beslut tas. 
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Forts KF § 197 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 209. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att, med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2016 § 120, kommunstyrelsen har 
rätt att nyupplåna d v s öka kommunens skulder, med totalt 180 000 000 kronor 
under år 2017 med utgångspunkt i föreslagen investeringsplan i Mål och budget-
dokumentet 2017-2019, samt 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett ram-
belopp om högst 150 000 000 kronor.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Ekonomi och planering 
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KF § 198 
 
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar fr o m den 1 januari 2017 (va-taxa)     Dnr 221/16 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015 § 
146. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar 
enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång 
årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av 
kommunfullmäktige.   
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet gällande VA-taxan den 28 september 
2016 § 99. Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 § 162 att återre-
mittera ärendet för ytterligare beredning. 
 
Förändringar som är gjorda efter återremissen är att debitering av VA-anlägg-
ningar för obebyggda tomter har tagits bort och brukningsavgifterna är indexupp-
räknade. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2016 bland annat att ”I 
dagsläget täcker inte anläggningsavgifterna anläggningskostnaderna för vatten, 
spill- och dagvatten. 
 
Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 
för den allmänna VA- anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett 
skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker 
kostnaderna är fördelningen inte rättvis i nuläget. Den ojämna fördelningen utgör 
en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  
 
Kommunen avser att införa en komplett VA-taxa, där dagvatten utgör en egen 
del, i två steg. Första steget avser att göra en höjning om 50 % av anläggnings-
avgifter för (typhus A) och (Typhus B). Höjningen av anläggningsavgifterna ska 
implementeras i VA-taxan och börja gälla från och med årsskiftet 2016/2017. 
 
Steg 2 avser en andra höjning av anläggningsavgifterna i samband med införandet 
av brukningsavgifter för dagvatten årsskiftet 2017/2018 för att jämna ut kostna-
derna så att verksamheten får egen ekonomisk bärighet. Den andra höjningen av 
anläggningskostnaderna måste först utvärderas innan en procentsats fastställs. 
Utvärderingen påbörjas under första delen av 2017 för att eventuellt gälla från 
årsskiftet 2017/2018.” 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till ny taxa där anläggningsav-
giften höjs med 50 %. För Typhus A (normal villa) innebär det en höjning från 
58 883 kronor till 88 325 kronor. För typhus B (flerbostadshus) innebär det en 
höjning från 208 905 kronor till 313 357 kronor. 
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Brukningsavgifterna höjs med 0,9 %, detta motsvarar en höjning med 61 kronor 
inklusive moms för en normalvilla.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 23 november 2016 § 123 att föreslås kommun-
fullmäktige att fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2016 samt att debitering ska 
ske kvartalsvis. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 211. 
 
I ett anförande yrkar Marijo Edlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att upphäva sitt beslut den 30 november 2015 § 146 och från och med den 1 
januari 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avlopps-
anläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga, samt  
 
att debiteringen skall ske kvartalsvis. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 199 
 
Reduktion av tomtpris under 2017 för kommunal tomt – certifierad passiv-
hus enligt FEBY12   Dnr 275/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2016 § 71 att under 2016 får köpare av 
kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 50 000 kronor om köparen inkommer 
med intyg att byggnaden är certifierad passivhus enligt FEBY12 (kravspecifika-
tion för passivhus framtagen med finansiering från bland annat Energimyndig-
heten och Boverket), varvid intyget ska inkomma inom två år från slutbesked. 
 
Tekniska nämnden vill nu att reduktionen av tomtpris för kommunal tomt gäl-
lande passivhus ska förlängas och gälla 2017 och föreslår den 23 november 2016 
§ 127 att under 2017 får tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset 
på 50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad 
passivhus enligt FEBY12 och att intyg ska inkomma inom två år från slutbesked.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 212. 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anföranden hålls av Hans Strandlund (M) och Sigge Synnergård (L) i vilka de 
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) m fl yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att under 2017 får tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på 
50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad 
passivhus enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen med finan-
siering från bland annat Energimyndigheten och Boverket), varvid intyget ska 
inkomma inom två år från slutbesked. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anders Randelius (M), Håkan 
Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), Bertil Bredin (M), Sigge 
Synnergård (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy 
Engström (KD), Sari Svanström (C) och Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 200 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) gällande statlig medfinan-
siering för byggande av laddstolpar för elfordon i kommunen     Dnr 159/16 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Elektrifiering 
kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. 
Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp kompletterande laddstol-
par som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.  
 
Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en hållbar 
laddinfrastruktur. Om man tittar på de försök till sammanställningar som gjorts 
finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. Övriga landet 
har inte kommit riktigt lika långt. 
 
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart laddstolpar kan byggas 
runt om i vår kommun. 
 
Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till delfinan-
siering från staten.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat: ”De elbilar som finns idag 
laddas till största del hemma, 84 % och en liten del, 16% laddas borta genom så 
kallad destinationsladdning. Generellt så laddas bilarna där föraren stannar, det är 
inte så att föraren stannar där bilen kan laddas. En destinationsladdare kostar runt 
25 – 50 kkr och kräver årlig service för att fungera ordentligt. Denna service är 
inget som kommunen bör tillhandahålla utan det bör ligga på företag eller före-
ningar. Om tankningen dessutom ska debiteras skapar det en administration som 
inte bör ligga på kommunen.  
 
Att ta fram förslag på var laddstolpar i kommunen är en bra idé och vi har idag 2 
laddstolpar vid kommunhuset. För kommunens egen del kommer det sättas upp 
fler laddstolpar för kommunens fordon där vi ser att behovet finns. Genom att ha 
färdiga förslag på var offentliga laddstolpar kan sättas upp underlättar vi för 
företag och föreningar att komma igång med processen att sätta upp laddstolpar.  
 
Genom sin satsning Klimatklivet erbjuder Naturvårdsverket aktörer runt om i 
landet möjlighet att söka pengar för att bl.a. sätta upp laddstolpar. Kommunen kan 
fungera som rådgivare och sprida information om att dessa pengar går att söka. I 
vår region har Mälarenergi sökt pengar för att förbättra infrastrukturen för elbilar 
med laddstolpar på strategiska ställen och är en drivande aktören i detta arbete. 
Kommunen kan ha en katalysatorroll samt underlätta arbetet med infrastrukturen 
för elfordon bl.a. genom att tillhandahålla mark genom hyresavtal.” 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 200 
 
Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2016 § 128 att motionen dels avslås 
avseende förslag på finansiering, dels ska bifallas gällande förslag på var ladd-
stolpar kan byggas i Hallstahammars kommun. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 213. 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall till 
motionen. 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anföranden hålls av Marijo Edlund (S) och Håkan Freijd (M). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckmans (C) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen om statlig medfinansiering gällande byggande av laddstolpar för el-
fordon i Hallstahammars kommun dels bifalls gällande förslag på var laddstolpar 
kan byggas i Hallstahammars kommun, dels avslås avseende förslag på finansie-
ring, i enlighet med tekniska nämnden den 23 november 2016 § 128.  
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C), Sari Svanström (C) och 
Tommy Engström (KD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Anna Gunstad Bäckman 
 Tekniska nämnden 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 201 
 
Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 
2017   Dnr 277/16 
 
Nu gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Hallstahammars 
kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 28 april 2014 § 71. Därefter har 
en årlig omprövning av avgifterna gjorts vid varje årsskifte med beaktande av 
ändrade prisbasbelopp. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 16 november 2016 bl a att sedan den nu 
gällande taxan fastställdes har en rad saker skett som motiverar en förändring av 
avgifterna, såsom förändrad lagstiftning, kostnadsökningar och subventions-
grader. Detta har skapat ett behov av att ändra nu gällande avgifter inom vården 
och omsorgen i Hallstahammars kommun.” 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till avgifter inom vården och om-
sorgen i Hallstahammars kommun. De förändringar som föreslås är bl a att inte 
knyta avgifterna till prisbasbeloppet som tidigare. Därutöver föreslås förändringar 
i avgiftsnivåer i vissa fall: 
 

 Matabonnemanget föreslås höjas till 3 500 kr/mån 2017 (idag 3 210 
kr/mån). Detta påverkar också kostnaden per portion. 

 Månadsavgiften för trygghetslarm föreslås höjas till 230 kr/mån (idag 210 
kr/mån) samt att den enskilde även betalar för slitage, borttappade pro-
dukter samt förbrukningsvaror som armband, klockor och batterier. Avgift 
för ej återlämnat larm föreslås också tas ut. 

 Avgiften för tillfälliga besök kvällstid/nattetid inom hemsjukvården före-
slås också höjas men inte avgiften för de som har hemsjukvård ofta, där 
lämnas avgiften oförändrad.  

 Förslag till höjda avgifter berör inte LSS-verksamheten, utan i enstaka fall 
där brukaren har ett trygghetslarm.  
 

Därtill föreslås en höjning av maxtaxan med 221 kronor gällande månadsavgiften 
för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med vårdavgifter för viss långtids-
sjukvård, d v s max 2 013 kr/ mån (utan höjning av avgiftstaket 1 792 kr/mån). 
Maxtaxan gällande månadsavgiften för hemtjänst i särskilt boende föreslås höjas 
med 201 kronor, d v s max 2 068 kr/mån (utan höjning av avgiftstaket 1 867 
kr/mån).  
 
Socialnämnden föreslår den 24 november 2016 § 137 att fullmäktige fastställer 
nya avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun gällande  
fr o m den 1 mars 2017. 
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Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 201 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 214. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M). 
 
I ett anförande yrkar Mariette Sjölund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 28 april 2014 § 71 och fastställa avgifter inom vården 
och omsorgen i Hallstahammars kommun att gälla fr o m den 1 mars 2017, enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Reglementspärmen 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 202 
 
Taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och 
foderområdena fr o m den 1 januari 2017   Dnr 274/16 
   
Nu gällande avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen antogs av kom-
munfullmäktig den 19 december 2011 § 228. Avgiften fastställdes efter då-
varande riskmodul framtagen av livsmedelsverket.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2016 bland annat: 
”Offentlig kontroll ska säkerställa att livsmedelsföretagaren når målen i livsme-
delslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenten ska ha tillgång till 
säkra och redliga livsmedel som är rätt märkta. Offentlig kontroll ska vara effek-
tiv och ändamålsenlig. Därtill kommer att den ska vara riskbaserad och att hänsyn 
ska tas till tidigare kontrollresultat. 
 
De ändringar, som bygg- och miljönämnden föreslår i taxan innefattar att tim-
taxan, som uppgått till 700 kronor per timme sedan 2009 nu föreslås att höjas till 
813 kronor per timme. För extra kontroll föreslås timtaxan fortsättningsvis vara 
741 kronor.”  
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 november 2016 § 83 att kommunfull-
mäktige antar ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom 
livsmedels- och foderområdena. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 215. 
 
I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (L) att debitering av avgiften ska ske i 
efterhand.  
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M) i vilket han yrkar bifall till Sigge Synner-
gårds (L) yrkande. 
 
Anföranden hålls av Tony Frunk (S) och Catarina Pettersson (S) i vilka de yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) m fl yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2011 § 228 anta ny taxa för 
Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderom-
rådena att gälla fr o m den 1 januari 2017, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Anders Randelius (M), Håkan  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 202 
 
Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M) Sigge Synnergård (L), 
Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman och Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 203 
 
Svar på  interpellation av Gary Johnsén (SD) angående belysningen på 
Trädgårdsgatan i Hallstahammar    Dnr 264/16 
 
Gary Johnsén (SD) anför i en interpellation inkommen den 15 november 2016. 
”Beträffande belysningen på Trädgårdsgatan i Hallstahammar. Hur har berörd 
nämnd tänkt att avhjälpa den bristfälliga belysningen av Trädgårdsgatan, vi tänker 
främst på området närmast centrum? Om åtgärder finns inplanerade, inom vilken 
tidsram ämnar man att genomföra dessa?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen tas upp för besvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar ”Jag vill börja med att tacka för 
en både aktuell och väldigt viktig fråga i dessa mörka vintertider framförallt för 
oss likt mig själv som inte längre är ungdomar med perfekt mörkerseende. Med 
anledning av detta vill jag passa på att säga att för närvarande pågår ett utbyte av 
belysningen till ny bättre LED belysning, detta utbyte beräknas pågå under hela 
2017 och för aktuell sträcka ske under sommaren/hösten 2017. På Trädgårdsgatan 
mellan körbanan och den separata gång- och cykelvägen är idag en trädallé be-
lägen. Trädallén består av välvuxna oxlar som står så tätt och har så vida kronor 
att nuvarande belysningsstolpar omsluts av grenar. (Stolparna är ca 7,5m höga 
med dubbelarm, ca 1,5m långa åt vardera håll). I en utredning beställd av tekniska 
förvaltningen konstateras Oxlarna har ett mycket stort värde i form av karaktär-
skapande element, därför bör dessa bevaras. Enstaka grenar i kronornas nedre 
del kan eventuellt beskäras försiktigt av en certifierad arborist, i övrigt bör trä-
den bevaras som de är. I utredningen konstateras det bl.a. för att åtgärda belys-
ningsproblemet behövs det nya separata belysningsstolpar för både körbanan och 
den separata gång- och cykelvägen.  
 
Det planeras idag inga åtgärder för belysningen utefter körbanan men man anser 
att belysningen för gång- och cykelvägen där även otryggheten upplevs som störst 
bör åtgärdas. Tekniska förvaltningen jobbar med åtgärder ur Cykelplan 2014 – 
2018 (finns på kommunens hemsida http://www.hallstahammar.se/trafik--teknik/ 
Samhallsplanering/Cykelplan/) och vi har i investeringsbudgeten 2017 – 2019 
ökat anslaget för cykel relaterade investeringar. Belysningen för Trädgårdsgatans 
gång- och cykelväg finns för närvarande inte med i Cykelplan men vi har för-
hoppningen att planavdelningen har tid att revidera cykelplanen under året samt 
genomföra de i cykelplanen efterfrågade vidare belysningsstudier för att identi-
fiera dåligt upplysta sträckor.  
 
Under de senaste två åren har cykelbanan ’förlängningen av’ Energigatan (2015) 
samt cykelbanan utefter Skolgatan (2015 – 2016) skapats. För 2017 är en gång 
och cykelväg utefter Södra Gärdesvägen från Västeråsvägen till Trädgårdsgatan  
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Forts KF § 203 
 
planerad. Grovplaneringen för 2018 (– 2020) kommer att ske i samband med för-
arbetet till Budget 2018 – 2020.” 
 
Anförande hålls av Gary Johnsén (SD). 
 
Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 204 
 
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående etable-
ring av privata och alternativa förskolor i kommunen    Dnr 280/16 
 
Anna Gusntad Bäckman (C) anför i en interpellation ”Alternativ barnomsorg är 
en självklarhet i så gott som hela Sverige. I vissa fall sätter dock klåfingriga 
kommunpolitiker käppar i hjulen när driftiga entreprenörer vill förverkliga sina 
pedagogiska idéer och erbjuda barn och föräldrar valfrihet inom barnomsorgen. 
Något som minskar såväl företagsamheten som valfriheten och som medför en 
negativ utveckling i kommunen. Hallstahammars kommun har två privata etable-
rade förskolor och nio kommunala. En av de kommunala förskolorna ligger i 
Strömsholm och en i Kolbäck. Om dessa kommunala förskolor har någon speciell 
inriktning står inte på kommunens hemsida. De privata förskolorna ligger båda i 
Hallstahammar. Den ena privata förskolan har en profilering som är miljö och 
mat, arbetar för certifieringen Grön Flagg och den andra har inriktning på musik 
och musikens möjligheter att utveckla/stimulera barns kreativitet och lärande. Jag 
vet att flera vill starta och etablera fler förskolor i olika delar i Hallstahammars 
kommun, men har bemötts med luddig information och uppgifter om hur de kan 
gå till väga. Det har vittnats om att vid förfrågningstillfället till kommunen att det 
är svårt och otroligt dyrt att planlägga om fastigheter till förskoleverksamhet. 
Detta bemötande kan få många att backa från sin dröm att få starta en förskole-
verksamhet med en speciell inriktning. Om Hallstahammars kommun har flera 
olika inriktningar och alternativ barnomsorg så stärker det Hallstahammar kom-
muns varumärke och stärker attraktiviteten. Då Hallstahammar rankas som en 
topprankad företagskommun enligt kommunen själv, hur rimmar detta med att det 
vittnas om etableringssvårigheter och dåligt bemötande från kommunen gällande 
uppstart av privata förskolor? 
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 
 
- Hur ser kommunen på etableringar av privata och alternativa förskolor i kom-
munen? 
- Hur säkerställer Hallstahammars kommun att en rättvis och informativt svar från 
kommunen ges samt vägledning till dem som vill starta privata förskolor? 
- Hur ser kommunen på att anordna sin förskoleverksamhet till olika alternativa, 
attraktiva inriktningar” 
 
Catarina Pettersson (S) anser att följande mening ”I vissa fall sätter dock klåfing-
riga kommunpolitiker käppar i hjulen när driftiga entreprenörer vill förverkliga 
sina pedagogiska idéer och erbjuda barn och föräldrar valfrihet inom barnom-
sorgen” bör omformuleras då detta inte är en ton i en demokratisk anda.  
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas samt att 
interpellationen ska omformuleras föreslås att interpellationen får tas upp för be-
svarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Forts KF § 204 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationen skall omformuleras och tas upp för besvarande vid kommun-
fullmäktiges nästa sammanträde. 
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KF § 205 
 
Entledigande av ersättare i fullmäktige    Dnr 60/16 
 
Christine Kanyange (L) anhåller i skrivelse den 30 november 2016 om att få bli 
entlediga från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Christine Kanyange (L) från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter Christine Kanyange (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Länsstyrelsen 
 Christine Kanyange 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 2 ex 
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KF § 206 
 
Fyllnadsval av ersättare i överförmyndarnämnden    Dnr 60/16 
 
Andreas Almquist (MP) anhåller i skrivelse den 17 december 2016 om att få bli 
entlediga från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Andreas Almquist (MP) från uppdraget som ersättare i överförmyn-
darnämnden, samt 
 
att som ersättare i överförmyndarnämnen efter Andreas Almquist (MP) för tiden  
t o m den 31 december 2018 utse Rickard Wessman (MP). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Andreas Almquist 
 Richard Wessman 
 Överförmyndarnämnden 
 Löneenheten 
 Nämnkansliet 2 ex 
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KF § 207 
 
Sammanträdestid för fullmäktiges sammanträde i februari 2017 
Dnr 252/16 
 
I anslutning till fullmäktiges sammanträde i februari planeras en ceremoni att äga 
rum gällande kommunens certifiering som trygg och säker kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 kommer att äga rum 
på Knytpunkten i Strömsholm med början klockan 13.15. 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-12-19 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 208 
 
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 2017. 
 
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. 
 

 


