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KF § 1 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering 

 

Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Alicia Stenfors (M) som ny 

ersättare efter Robert Hammargren (M). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Anna-Karin Folkesson (S) och Marianne Avelin (C) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 1 mars 2016, klockan 16.00. 
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KF § 2 

 

Svar på motion av Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) om uppfö-

rande av långsiktig plan utifrån framtida ökning av elevunderlag samt åter-

förande av år 6 till respektive mellanstadieskola i Hallstahammars kommun    

Dnr 126/14 

 

Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) anför i motion den 29 april 2014: 

”Vänsterpartiet Hallstahammar är ett av de partier som tydligt förespråkar att ele-

verna i år 6 i framtiden skall tillbaka till sina respektive mellanstadieskolor. Re-

dan i Vänsterpartiets pedagogiska språngbräda som presenterades år 2011 samt 

via ett nämninitiativ till barn och bildningsnämnden 2012 tog partiet tydligt ställ-

ning i denna fråga. Även i Vänsterpartiets alternativ gällande lokalutredningen 

presenterades partiets åsikter tydligt gällande denna fråga. Förutom partiets vilja 

att återta år 6 till respektive mellanstadieskola ser vi även just nu i kommunen, 

utifrån statistik från förskola och förskoleklass, en ökning av barn som inom ett 

par år skall in i kommunens grundskolor med allt som detta innebär. En ökad in-

flyttning till kommunen har bidragit till att barnkullarna i förskolan nu växer. Uti-

från detta vill Vänsterpartiet att lämplig förvaltning redan nu börjar se över och 

börjar planera för kommunens framtida skolverksamhet och tar fram alternativ till 

hur grundskolornas olika enheter skall utformas och i framtiden se ut. Framför-

hållning och långsiktighet är viktiga aspekter om kommunens skolverksamhet 

skall fungera på ett bra sätt. 

 

Därför yrkar Vänsterpartiet Hallstahammar: 

 

Att lämplig förvaltning tar fram en plan utifrån ett framtida ökat elevunderlag 

samt ett återtagande av år 6 till respektive mellanstadieskola i Hallstahammars 

kommun och att man i denna plan belyser faktorer såsom ekonomi, personal och 

pedagogik och återkommer med ett förslag till beslut under 2014.” 

 

Skolchefen anför i skrivelse den 17 november 2015 bl a att kommunfullmäktige 

beslutade den 17 juni 2013 § 87 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att 

långsiktigt planera för att möta ett ökat elevunderlag och tillmötesgå önskemål 

om sammanhållna stadier i hela kommunen, F-3, 4-6, 7-9, utifrån lokala förutsätt-

ningar, med inriktning att behålla nuvarande skolor. 

 

Lokalbrist i grundskolan gör att det för närvarande inte är möjligt att återföra års-

kurs 6 till mellanstadiet. Det är möjligt först då skolorna disponerar fler lokaler 

genom omflyttning, utbyggnad etc. I det läget är det fullt möjligt att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut med önskemål om sammanhållna stadier. Planering 

för grundskolans framtida lokalbehov pågår och kommer att lämnas till barn- och 

utbildningsnämnden. I planeringen ingår att skapa lokalutrymme för att återföra 

årskurs 6 till mellanstadiet. Bedömningen är att det kommer att ta några år innan 

fler skollokaler finns att tillgå och sammanhållna stadier går att införa. I dagsläget 

är det inte möjligt på grund av lokalbrist. 
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Forts KF § 2 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 8 december 2015 § 83 att motionen 

ska bifallas gällande uppförande av långsiktig plan utifrån framtida ökning av 

elevunderlag samt återförande av år 6 till respektive mellanstadieskola i Hallsta-

hammars kommun. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2016 § 6. 

 

Anföranden hålls av Reijo Tarkka (V) och Kjell Ivemyr (S). 

 

I ett anförande yrkar Anna Lundberg (L) bifall till motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att bifalla motionen gällande uppförande av långsiktig plan utifrån framtida ök-

ning av elevunderlag samt återförande av år 6 till respektive mellanstadieskola i 

Hallstahammars kommun. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Reijo Tarkka  

 Richard Andersson 
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KF § 3 

 

Svar på motion av Anna Lundberg (L) om lättillgänglig information 

Dnr 217/15 

 

Anna Lundberg (L) anför i en motion den 25 augusti 2015: ”Vi har i Sverige de 

senaste åren sett en kraftig ökning av fattiga EU-medborgare som kommer till 

Sverige för att tigga. De flesta kommer från Rumänien och Bulgarien och tigge-

riet är numera såpass utbrett att de flesta mindre orter, även i vår kommun, har 

besök av fattiga EU-medborgare utanför affärer eller liknande. Den långsiktiga 

lösningen för de fattiga EU-medborgarna finns i deras hemländer och Sverige di-

rekt och genom EU verka för att hemländerna tar sitt ansvar för sina medborgare. 

Lösningen ligger inte i att förbjuda tiggeri eller att förhindra människor att hjälpa. 

Som EU-medborgare har de rätt genom den fria rörligheten att befinna sig i Sve-

rige, men till denna är kopplat både rättigheter och skyldigheter. För att få uppe-

hålla sig längre än 3 månader i Sverige krävs att en kan försörja sig genom t.ex. 

arbete, studier eller pension. Det är viktigt att få denna information. Kortsiktigt 

och akut är problemen som kan uppstå p.g.a. tiggeri. På olika håll i landet har 

kommuner haft problem med tillfälliga/oreglerade boenden. Här måste kommu-

nen/markägare kunna agera för att avhysa boende. För att detta ska kunna göras 

på ett värdigt och rättssäkert sätt är det rimligt att det finns översatt information 

om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Allemansrätten och vilka lo-

kala ordningsföreskrifter som gäller i vår kommun för t.ex. camping (§14). 

 

Många fattiga EU-medborgare befinner sig i ett mycket utsatt läge. Våld och hot 

mot dem förekommer. Svensk rätt gäller alla i Sverige. Våld, utnyttjande eller hot 

får inte accepteras. Hjälp från polisen, akut sjukvård, akuta insatser från social-

förvaltningen eller från ideella organisationer finns och information om vilken 

hjälp som finns att få när nöden är som störst är viktigt att sprida. Den långsiktiga 

lösningen på problemen kopplat till tiggeri är självklart utanför Hallstahammars 

kontroll. Men det vi kan på vårt sett bidra med, förutom de insatser som redan 

görs, är översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då 

de uppehåller sig i vår kommun och vart de kan vända sig för akut hjälp i olika 

frågor. 

 

Med anledning av motionens intentioner yrkar jag att kommunfullmäktige beslu-

tar: 

− Att berörda förvaltningar gemensamt får i uppdrag att ta fram ett kortfattat 

översatt informationskort om rättigheter och skyldigheter i Sverige samt kontakt-

uppgifter till olika myndigheter t.ex. polis, sjukvård och socialjour. 

− Att informationskortet distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga EU-

medborgare på daglig basis t.ex. socialförvaltningen, polisen och ideella organi-

sationer.” 
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Forts KF § 3 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse daterad den 18 november 2015 bland annat 

att: ”Det är socialförvaltningens bedömning precis som motionären att utöver de 

insatser som redan görs för dessa EU-medborgare bör översatt information arbe-

tas fram om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då de uppehåller sig i 

vår kommun och vart de kan vända sig för akut hjälp i olika frågor. Detta infor-

mationsarbete bör samordnas av kommunens kommunikationsenhet i kvalitets-

säkringssyfte.” 

 

Socialnämnden föreslår den 10 december 2015 § 116 att motionen ska anses vara 

besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse daterad 

den 18 november 2015.   

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2016 § 7. 

 

I ett anförande yrkar Anna Lundberg (L) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Mariette Sjölund (S). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anna Lundbergs (L) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

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

nämnden den 10 december 2015 § 116. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L), Barbara 

Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin 

(C), Sari Svanström (C), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M) och Stieg 

Andersson (M). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Anna Lundberg 

 Socialnämnden 
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KF § 4 

 

Svar på motion från Anna Lundberg (L), Barbara Hallström (L), David 

Lindberg (L) och Sigge Synnergård (L) - angående införande av system med 

politiska lärlingar    Dnr 119/15 

 

Anna Lundberg (L), Barbara Hallström (L), David Lindberg (L) och Sigge Syn-

nergård (L) anför i en motion den 20 april 2015 ”Ett demokratiskt problem är att 

rekryteringen av representativa politiker kan vara svår. Mediabilden av vem en 

politiker är och vad politikeruppdraget innebär är inte alltid överensstämmande 

med verkligheten. Och den bilden kan dessvärre göra att intresserad och engage-

rade medborgare tvekar inför att åta sig politiska uppdrag. 

 

Ett annat problem är att många fritidspolitiker hoppar av sina uppdrag. 

 

Det vore bra om de som kan tänkas vara intresserade av att åta sig uppdrag som 

kommunalt förtroendevalda, kunde beredas möjlighet att under en period som 

politisk lärling följa en nämnds arbete. Genom att kunna delta på sammanträden 

kan de få en mera korrekt bild av vad förtroendeuppdraget innebär. 

 

I Kumla finns sedan en tid ett system med politiska lärlingar. Där antas lärlingen 

för en period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en viss 

nämnd. Den som antas som politisk lärling ska vara myndig och bosatt i kommu-

nen. I Kumla är dessutom regeln att de politiska lärlingarna ska ha anknytning till 

ett politiskt parti. Det ska också finnas en förtroendevald som åtar sig uppdraget 

som handledare åt lärlingen. Handledaren ska tillhöra den nämnd där lärlingen är 

placerad. 

 

Mot bakgrund av att det är viktigt att använda alla till buds stående medel för att 

trygga den kommunala demokratins framtid yrkar jag att kommunfullmäktige be-

slutar: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett 

system med politiska lärlingar i Hallstahammar.” 

 

Kommunstyrelsens ordförande anför i skrivelse den 12 januari 2016 att ”Motio-

nens intentioner är goda och vi i majoriteten S, V och MP ställer oss bakom för-

slaget att titta vidare på frågan gällande politiska lärlingar i enlighet med motio-

nens intentioner.” 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2016 § 8. 

 

Anförande hålls av Sigge Synnergård (L). 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 4 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett system med 

politiska lärlingar i Hallstahammar. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Anna Lundberg 

 Barbara Hallström 

 David Lindberg 

 Sigge Synnergård 
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KF § 5 

 

Svar på motion av Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbara 

Hallström (L) angående framtagande av handlingsplan för att motverka 

våldsbejakande extremism    Dnr 283/15 

 

Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbara Hallström (L) anför i en 

motion den 27 november 2015: ”Att förebygga förekomsten av våldsbejakande 

extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter 

får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt 

samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om 

både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, social-

tjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföre-

ningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Eller som säkerhetspolisen 

uttrycker det, för att på ett framgångsrikt sätt förhindra att våldsbejakande extre-

mism växer fram: ’För att motverka våldsfrämjande radikalisering krävs en 

samlad insats från samhället. Det behövs utbildning och spridande av kunskap, 

dialog och samverkan mellan olika samhällsparter, såväl som riktade åtgärder 

och stöd till personer som redan hamnat i våldsfrämjande extrema miljöer.’ Sä-

kerhetspolisens årsbok 2014, sid 32. 
 

I juni 2014 utsågs Mona Sahlin till Nationell samordnare för att värna demokratin 

mot våldsbejakande extremism. Sahlin har tagit sig an uppgiften och satt sig in i 

problematiken på ett förtjänstfullt sätt. Nu är det hög tid att även Hallstahammars 

kommun tar tag i den här frågan. Det förebyggande arbetet är extremt viktigt vil-

ket samordnaren mot våldsbejakande extremism betonar. Hallstahammars kom-

mun har möjlighet att påverka majoriteten av uppräknade aktörer och har därmed 

en stor och viktig roll att spela i det förebyggande arbetet. Rekryteringsverksam-

heten måste hindras och där har Hallstahammar ett stort ansvar. 

 

Med anledning av detta yrkar jag: 

att en handlingsplan utarbetas för hur Hallstahammars kommun på kort och lång 

sikt skall arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. 

att arbetet i största möjliga mån skall ske i samarbete med andra kommuner, 

landstinget Västmanland, aktörer ur civilsamhället och den nationella samordna-

ren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.” 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 januari 2016: ”Hallstaham-

mars kommun har sedan det nationella närverket startade följt arbetet på nationell 

nivå och har även deltagit med ett flertal funktioner vid ett seminarium som anor-

dnades av länsstyrelsen 2015 där den nationella samordnaren höll ett utbildnings-

pass kring arbetet. Frågan har även regelbundet diskuterats i ett flertal nätverk där 

kommunen ingår och där flera av de aktörer som beskrivs i motionen ingår.  
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Forts KF § 5 

 

Som ett nästa steg i arbetet planerar länsstyrelsen tillsammans med den nationella 

samordnaren ett samordnat utbildningstillfälle för aktörer i Västmanland under 

februari 2016, där man kommer att gå igenom rekommendationer för utformandet 

av lokala handlingsplaner och metoder och verktyg för det förebyggande arbetet 

på lokal nivå. I samband med det planerar vi även att påbörja arbetet med en 

handlingsplan för Hallstahammars kommun. Det arbetet kommer givetvis att ske i 

samverkan med de nätverk vi har i länet med andra kommuner, landstinget m fl, 

samt olika lokala aktörer som är berörda av området.   

 

De förslag som väcks i motionen ligger i linje med åtgärder som redan är plane-

rade under våren 2016.” 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2016 § 11. 

 

I ett anförande yrkar Anna Lundberg (L) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anna Lundbergs (L) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen ska anses vara besvarad med vad som anförs i kommunstyrelseför-

valtningens skrivelse den 4 januari 2016. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L), Barbara 

Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin 

(C), Sari Svanström (C), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 

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

 

 

 
_______ 

Exp till: Anna Lundberg 

 Sigge Synnergård 

 Barbara Hallström 

 Kommunstyrelsen 
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KF § 6 

 

Avgiftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn 

enligt tobakslagen   Dnr 24/16 

 

Nu gällande taxa fastställdes av kommunfullmäktige den 31 oktober 2011 § 183. 

 

Socialnämnden föreslår den 28 januari 2016 § 4 att fullmäktige skall fastställa ny 

avgiftstaxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn en-

ligt tobakslagen.  

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 8 januari 2016 bland annat att den rör-

liga delen av tillsynsavgifter i kommunen har legat på samma procentsats i flera 

år. Därför föreslås en korrigering av detta så att avgiftsberäkningen blir mer lik-

värdig övriga kommuner i länet.  

 

Ett förslag till ny avgiftstaxa har nu tagits fram, där procentsatserna av prisbas-

beloppet ändrats gällande rörlig avgift för stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och baseras på föregående års inrapporterade försäljning av alkohol. 

Vidare föreslås ett tillägg i taxan avseende en påminnelseavgift vid utebliven re-

staurangrapport med 2,5 % av prisbasbeloppet samt en ansökningsavgift för ser-

veringstillstånd vilket är till för den som har stadigvarande serveringstillstånd och 

som vill ansöka om tillfällig ändring, exempelvis utökad serveringstid en helgdag. 

Denna avgift föreslås vara 2,5 % av prisbasbeloppet eftersom det inte krävs 

samma handläggningstid.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 19. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 31 oktober 2011 § 183 fastställa ny avgift-

staxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt to-

bakslagen enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialnämnden 

 Reglementspärmen 
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KF § 7 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och famil-

jeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) kvartal 4 år 2015     Dnr 129/15 

 

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 in-

divid- 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 4 år 2015 visar att det fanns 

tre 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 28 januari 2016 § 7 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2015 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 20. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialnämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 8 

 

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

vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 4 år 2015    Dnr 130/15 

 

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.  

 

Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2015 visar på att det vid 

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

 

Socialnämnden har den 28 januari 2016 § 6 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut kvartal 4 2015 till bl a kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 21. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 9 

 

Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2015-03-30 § 36 avseende över-

föring av kollektivtrafikfrågor till kollektivtrafikmyndigheten - uppdrag till 

kommunstyrelsen att upphandla och samordna all inomkommunal trafik    
Dnr 26/16 

 

Hans Strandlund (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe inträder 

Bertil Bredin (M). 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 28 januari 2016 bl a att Hallstahammars 

kommun står inför en upphandling av såväl den allmänna som den särskilda kol-

lektivtrafiken med start hösten 2016. Enligt ett avtal om kollektivtrafik som är 

tecknat att gälla fr o m 1 januari 2012, framgår att kollektivtrafikmyndigheten 

tillhandahåller förutom stomnätstrafik även inomkommunal stadstrafik, lokal 

landsbygdstrafik, kompletteringstrafik. Den särskilda trafiken kan kommunen 

välja att upphandla själva alternativt beställa även den från Kollektivtrafikmyn-

digheten. Det är dock kommunen som beställer och betalar all inomkommunal 

kollektivtrafik. 

 

Nuvarande trafikupplägg bygger på långtgående samordning av trafiken i ett 

sammanhållet koncept där de olika trafikslagen integreras i ett för resenärerna och 

kommunen som betalare uppskattat och effektivt koncept.  

 

Från och med 1 januari 2015 är kollektivtrafikmyndigheten och f d samtrafik i 

samma organisation. Det bedöms finnas nya möjligheter för en utökad samord-

ning mellan olika trafikslag. Ambitionen är att även fortsättningsvis samordna 

olika trafikslag samt så långt möjligt linjelägga och tidtabellägga så mycket av 

trafiken som det går. Idag finns en gemensam trafikbudget för hela kommunen 

som bygger på den trafikvolym som för närvarande bedrivs (årsskiftet 

2014/2015). 

 

Under planeringen inför en ny upphandling hösten 2016, framkom det att det 

kunde finnas fördelar om hela upphandlingen hanteras i ett koncept som det 

kommunen för närvarande har. För att underlätta övergången föreslogs vidare att 

kommunen redan under våren 2015 överlåter samordningsansvaret för kollektiv-

trafikfrågorna till kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015 § 36 att överlämna ansvaret för 

hela skolskjutsplaneringen till kollektivtrafikmyndigheten fr o m januari 2016 

med trafikstart augusti 2016, att kommunen överlämnar ansvaret för planering av 

särskoleskjutsar och omsorgsresor till kollektivtrafikmyndigheten fr o m januari 

2016 med trafikstart augusti 2016, att kommunen låter kollektivtrafikmyndig-

heten ta över samordningsansvaret för kollektivtrafikfrågorna från våren 2015, att 

tillse att en eller flera personer utses som fattar myndighetsbeslut utifrån gällande 

lagstiftning, att kommunstyrelsens arbetsutskott i samverkan med kollektivtra- 
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Forts KF § 9 

 

fikmyndigheten föreslår beslut om ekonomisk ram för trafiken och föreslår beslut 

om strategiskt viktiga frågor för den framtida samhällsbetalda trafiken, samt att 

kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att teckna avtal med kollektiv-

trafikmyndigheten om spelregler för samverkan. 

 

I överläggningar med kollektivtrafikmyndigheten inför tecknande av ovanstående 

avtal framkommer att myndigheten har svårt att erbjuda samma eller liknande tra-

fikupplägg som Hallstahammar har idag och som bygger på samordning av trafi-

ken i ett sammanhållet koncept där de olika trafikslagen integreras. Kollektivtra-

fikmyndigheten och Hallstahammars kommun är därför överens om att Hallsta-

hammar forsätter att upphandla och samordna all den inomkommunala kollektiv-

trafiken. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 23. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att upphäva sitt beslut den 30 mars 2015 § 36, Kollektivtrafikfrågor - inriktnings-

beslut inför hösten 2016 - samt överföring av samordningsansvaret från våren 

2015 till kollektivtrafikmyndigheten. 

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige  

 

att uppdra till kommunstyrelsen att även i fortsättningen upphandla och samordna 

all inomkommunal kollektivtrafik d v s Brukslinjen, servicelinjen flexlinjen, skol-

skjutsar, särskilda skolskjutsar, omsorgsresor samt resor till daglig verksamhet  

m m. 

 

Härefter återinträder Hans Strandlund (M). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Reglementsärmen 

 Kollektivtrafikmyndigheten 

 Kommunchefen 

 Ekonomi- och planering 
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KF § 10 

 

Reglemente för tekniska nämnden från och med 1 mars 2016     Dnr 25/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 § 123 att anta nytt regle-

mente för tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2011. 

 

Tekniska nämnden föreslår den 27 januari 2016 § 11 att fullmäktige ska anta nytt 

reglemente för nämnden fr o m den 1 mars 2016. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 december 2015 b l a att från och 

med första januari 2015 ändrades delar av plan- och bygglagen. Bl a ändrades de 

förfaranden som kan användas när en kommun tar fram nya detaljplaner. Före 

2015 kunde detaljplaner handläggas enligt enkelt planförfarande eller normalt 

planförfarande. För Hallstahammars kommun hade kommunstyrelsen ansvar för 

detaljplaner som handlades med normalt planförfarande och tekniska nämnden 

hade ansvar för planer som handlades med enkelt planförfarande. Från om med 

2015 ändrades planförfarandena till standard, samordnat, begränsat och utökat 

förfarande för att förenkla planprocessen i fler fall än vad som tidigare omfattats 

av enkelt planförfarande. Kortfattat har det gamla enkelt planförfarande blivit 

standard och normalt planförfarande har blivit utökat. 

 

För att underlätta hanteringen och beslutsprocessen för detaljplaner föreslås att 

tekniska nämndens reglemente ändras så att alla planärenden går till kommun-

styrelsen. I förslaget till nytt reglemente har följande tagits bort ur reglementet: 

 

Under § 2 i reglementet står det bland annat att tekniska nämnden har fullmäktiges 

uppdrag att besluta i följande grupper av fastighetsärenden:  

2. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan i ärenden vari bestämmel-

serna om enkelt planförfarande kan användas. 

3. Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelse i ärende vari 

bestämmelserna om enkelt planförfarande kan användas. 

4. Antagande, ändring eller upphävande av fastighetsplan. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 24. 

 

I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och Peter Ristikartano (MP) i vilka 

de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande. 
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Forts KF § 10. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 123 och med verkan  

fr o m den 1 mars 2016 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till 

ärendet tillhörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L), Barbara 

Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin 

(C), Sari Svanström (C), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 

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

Terese Stien (SD), Ove Grandin (SD) och Gary Slater (SD). 

 

 

 

 
_______ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Reglementspärmen 
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KF § 11 

 

Reglemente för kommunstyrelsen från och med 1 mars 2016        Dnr 23/16 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 § 124 att anta nytt regle-

mente för kommunstyrelsen fr o m den 1 januari 2011. 

 

Från och med första januari 2015 ändrades delar av plan- och bygglagen. Bl a änd-

rades de förfaranden som kan användas när en kommun tar fram nya detaljplaner. 

Före 2015 kunde detaljplaner handläggas enligt enkelt planförfarande eller normalt 

planförfarande. För Hallstahammars kommun hade kommunstyrelsen ansvar för 

detaljplaner som handlades med normalt planförfarande och tekniska nämnden 

hade ansvar för planer som handlades med enkelt planförfarande. Från om med 

2015 ändrades planförfarandena till standard, samordnat, begränsat och utökat 

förfarande för att förenkla planprocessen i fler fall än vad som tidigare omfattats av 

enkelt planförfarande. Kortfattat har det gamla enkelt planförfarande blivit standard 

och normalt planförfarande har blivit utökat. För att underlätta hanteringen och 

beslutsprocessen för detaljplaner föreslås att reglemente ändras så att alla planären-

den går till kommunstyrelsen.  

 

Under § 1 föreslås 5:e punkten få följande nya lydelse ”upprättande, ändrande och 

upphävande av områdesbestämmelser, planprogram, översiktsplaner, fördjupade 

översiktsplaner och detaljplaner i enlighet med plan- och bygglagen”. Det finns 

inte heller reglerat vilken nämnd som får besluta om namnsättning av gator. 

Under § 6 föreslås en ny punkt ”namnsättning av gator”. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 25. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) avslag på 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 29 november 2010 § 124 och med verkan 

fr o m den 1 mars 2016 anta nytt reglemente för kommunstyrelsen enligt en till 

ärendet tillhörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L), Barbara 

Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin 

(C), Sari Svanström (C), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 

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

Terese Stien (SD), Ove Grandin (SD) och Gary Slater (SD). 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Reglementspärmen 
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KF § 12 

 

Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) 

angående prioriterad cykelväg genom tre kommuner   Dnr 295/15 

 

Marianne Avelin (C) och Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 1 

december 2015 ”Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige besluta: att ge-

nomföra en cykelstrategi i Hallstahammar som prioriterar en cykelväg som före-

nar de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar (via Kolbäck) och Köping (via 

Munktorp), att genomföra ett aktivt samarbete med de tre kommunerna för att 

gemensamt arbeta fram en strategi för denna prioriterade cykelväg som följer den 

s.k gamla Köpingsvägen. 
 

Ska du ta dig med cykel mellan någon av orterna Västerås, Kolbäck och Köping 

till fots eller cykel finns det inga säkra alternativ du riskerar både ditt och bilister-

nas liv. Om man som bilist och åker på den s.k. gamla Köpingsvägen ser man 

dagligen cyklister och fotgängare som motionerar och pendlar Västerås-Kolbäck-

Köping. Hela sträckan saknar vägren, samtidigt som det finns många som ska 

med bussen som även den har sin på och avstigning på samma väg. Det som är 

mer skrämmande är att skolbussarna har även sina stopp vid denna väg där barnen 

står helt oskyddade från biltrafik vid vägkanten och väntar på bussen. Dessutom 

finns flertalet idrottsplatser och dansbanor i anslutning till denna väg som gör att 

tillgängligheten och säkerheten skulle öka till dessa platser på ett miljövänligt vis 

med en cykelväg. 

 

Den här sträckan är tyvärr inte fri från olyckor med bilister, sträckan har många 

skarpa kurvor och trafikeras av tung trafik. Dödsolyckor har skett mellan Munk-

torp och Köping, här har man eftersökt en cykelväg men inget har ännu inte hänt. 

Trots det trafikeras vägen med människor, cyklister och deras djur och inget skil-

jer dem åt. Här vill jag knyta ihop de tre kommunerna Västerås - Kolbäck (Hall-

stahammars kommun) – Munktorp - Köping med en cykelväg för cyklister och 

fotgängare och direkt separera dem från bilister och tung trafik. Förebilden är cy-

kelvägen från Västerås till Dingtuna som har en hög cykel- och fotgängsbelast-

ning och används som ett alternativ pendling mellan orterna. Den vägen är bred-

vid bilvägen men med en separat säker cykelväg. 

 

Om cykelvägen uppkommer skulle detta medföra en säkrare trafikväg för alla 

olika vägtrafikanter och undvika allvarliga trafikolyckor. Vi är även helt överty-

gade om att fler kommer välja ett miljövänligare och hälsosammare alternativ att 

ta sig till jobbet både till fots, cykel och med buss om denna cykelväg uppkom. 

Det är anledningen som vi ser behovet på en cykelväg från Dingtuna till Kolbäck 

och vidare till Köping. Detta gör då att kommunen eller de tre kommunerna i 

samråd måste arbeta aktivt och lägga in anmälningar om denna cykelväg till stat-

liga väg- och trafikmyndigheterna samt föra en dialog med Länsstyrelsen gäl-

lande detta ärende. Från dessa myndigheter krävs då en genomtänkt cykelvägs- 
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Forts KF § 12 

 

strategi i kommuner hur man prioriterar sina cykelvägar i sin kommun, rent 

budgetmässigt men också rent strategiskt. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2016 bland annat att för 

att det ska vara möjligt att ta fram en sådan strategi så måste alla tre kommunerna 

vara överens om att strategin ska tas fram. Byggande längs statliga vägar som fö-

reslås i motionen innebär också att byggande ska ske på mark som Trafikverket 

idag har vägrätt på (gamla Köpingsvägen) vilket innebär att Trafikverket i så fall 

måste vara huvudman för ett sådant projekt. 

 

Länsstyrelsen har i dialog med Trafikverket, Regionala kollektivtrafikmyndig-

heten samt länets kommuner tagit fram en cykelstrategi för länet. Arbetet har fo-

kuserat kring följande områden Samhällsplanering, Samverkan, Förbättra bytes-

punkter mellan kollektivtrafik och cykelvägnät, hålla hög standard på drift och 

underhåll samt arbete med överflyttning från bil till cykel. Hallstahammar kom-

mun har svarat på en remiss gällande strategin och särskilt betonat att: 

 

- Angelägna cykelprojekt behöver lyftas fram och prioriteras i förhållande till 

andra infrastrukturprojekt. 

- Strategin bör utformas så att man knyter ihop kommunernas tätorter med 

varandra. 

-/-/- Hallstahammars kommun kan inte själv ta fram en strategi som berör andra 

kommuner utan detta måste ske i samarbete med ansvariga myndigheter och be-

rörda kommuner. I anslutning till att det planeras för ny väginfrastruktur i länet så 

har vi framhållit vikten av att det går att cykla på ett tryggt och säkert sätt längs 

länets vägar och att detta bör tas med när man planerar nya vägar eller förser be-

fintliga vägar med vajerräcken. Detta gjordes senast när Trafikverket tog fram en 

arbetsplan för ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar. Kommunen 

föreslog att det skulle byggas en cykelväg parallellt med vägen men Trafikverket 

ansåg inte att det fanns utrymme i deras budget för ett sådant projekt. Tekniska 

förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra cykelvägsnätet i kommunen. 

En cykelplan finns framtagen och i den finns en prioritering för nya cykelvägar. 

Vi har även föreslagit åtgärder för förbättringar i det befintliga cykelvägsnätet. -/-

/-. Sammanfattningsvis så är det i nuläget mest angeläget att slutföra de projekt 

som påbörjats i kommunen och öka trafiksäkerheten för cyklister längs väg 252 

(delen Kolbäck- Strömsholm) och längs v 619 (delen Eriksberg – Kolbäck) samt i 

enlighet med cykelplanen förbättra cykelvägnätet inom kommunen. Tekniska för-

valtningen bevakar frågan i samband med kommande träffar med Västerås och 

Köpings kommun samt Trafikverket om att ta fram en strategi för att bygga en ny 

cykelväg längs den gamla Köpingsvägen. Detta projekt skall dock ha en lägre 

prioritet än övriga planerade cykelprojekt i kommunen.” 
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Forts KF § 12 

 

Tekniska nämnden har den 27 januari 2016 § 12 beslutat att uttala att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse 

den 14 januari 2016. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 27. 

 

I ett anförande yrkar Marianne Avelin (C) bifall till motion. 

 

Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) och Hans Strandlund (M). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marianne Avelins (C) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

nisk nämnden den 27 januari 2016 § 12. 

 

Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Anna Gunstad Bäckman 

 Marianne Avelin 

 Tekniska nämnden 
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KF § 13 

 

Kampanj - bredbandsutbyggnad i Hallstahammars och Kolbäcks tätort, an-

slag härför    Dnr 29/16 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 31 januari 2016 att en 

kampanj startas i Hallstahammars tätort, liknande den som för närvarande pågår i 

Kolbäck, att ett kampanjpris om 20 000 kronor per anslutning erbjuds, att ett 

investeringsanslag om 12 miljoner kronor avsätts extra för denna satsning (utöver 

4 Mkr/år) som ligger i nuvarande investeringsplan och att investeringsanslaget får 

finansieras med upplåning. 

 

Vidare anförs att kommunen idag äger sitt fibernät, Hallstahammar stadsnät. Det 

är av centralt intresse då behovet av en stabil och säker infrastruktur behövs. 

Många nya tjänster utvecklas och kommer att utvecklas inom den kommunala 

verksamheten, som t ex e-hemtjänst m m. För att möta upp den ökande efterfrå-

gan bör kommunen göra en stor kraftfull satsning på utbyggnaden av fibernätet. 

Hallstahammar kommun har sedan 2007 satsat på att bygga ut ett fiberbaserat nät. 

Till en början var avsikten att få ett stabilt kommunikationsnät för alla kommu-

nala anslutningar. Detta för att behovet av digital kommunikation ständigt ökar. I 

samband med detta så valde även det kommunala bostadsbolaget Hallstahem att 

ansluta samtliga sina lägenheter till fibernätet. Detta fibernät kom sedan att bli 

grunden till Hallstahammars stadsnät.   

 

Regeringen har i sin Digitala Agenda satt som mål att minst 90 % av alla hushåll 

skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå detta mål har man till-

skjutit medel från bl a EU via jordbruksverket och länsstyrelsen under förra och 

nuvarande programperiod. Hallstahammar har under förra programperioden er-

hållet bidragsmedel för att kunna bygga ut flera områden på landsbygden. 

 

Kommunen har fram tills nu investerat drygt 30 miljoner kronor på stadsnätet. 

Antalet anslutna privathushåll uppgår nu till ca 3 025 st, fördelat på Hallstahem, 

ca 2 440 st, bostadsrättsföreningar/samfälligheter 180 st, enskilda villor ca 350 st, 

övriga hyresfastigheter ca 55 st samt ca 60-talet företag. 

 

Under 2015 märktes en tydlig förändring av marknaden avseende bredbandsut-

byggnad. Flera privata aktörer, som inte varit aktiva de senaste 5-6 åren i kom-

munen, har plötsligt skickat ut erbjudanden om att bygga fiberbaserade nät.  

 

Stadsnätet är en infrastruktur som idag och i framtiden är lika viktig som kom-

munens övriga infrastruktur. Kommunens fibernät har inte som primärt mål att 

vara vinstdrivande, utan är i första hand en delmängd av många andra satsningar 

för att göra kommunen attraktiv, skapa positiva förutsättningar för kommunens 

företag och innevånare att leva och verka i kommunen, och ta ansvar för att vi blir 

mer och mer beroende av bra kommunikation och därigenom tar ett samhällsan-

svar för hela kommunen.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 13 

 

För att kunna återta initiativkraften i utbyggnaden av stadsnätet och samtidigt dra 

nytta av konkurrensens fördelar att snabba på utvecklingen föreslås att man åter-

tar initiativet genom att inom ett till två säsonger göra en stor kraftfull satsning på 

utbyggnaden inom tätorterna Hallstahammar och Kolbäck. Detta motsvarar en 

satsning på att erbjuda ca 900 – 1 000 villor anslutning. Beräknad kostnad på 

mellan 22 – 25 miljoner kronor. Genom denna åtgärd så kan man uppnå följande: 

Man återtar initiativet och tar ansvar för utbyggnaden av stadsnätet i hela kom-

munen; man får möjlighet att bygga på ett rationellt och effektivt sätt, vilket 

minskar kostnaden per ansluten fastighet; utbyggnaden motsvarar kundernas ef-

terfrågan; man skapar förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda 

andra kommunala förvaltningar att utnyttja fibertekniken i sina tjänster och erbju-

danden till medborgarna och man skapar möjlighet att uppnå Regeringens Digi-

tala Agenda som satt målet att minst 90 % av alla hushåll skall ha tillgång till 

minst 100 Mbit/s år 2020. 

 

Kampanjen i Kolbäcks och Hallstahammars tätort har sänts ut till mer än 1 500 

”hushåll” och nästan 50 procent har svarat att de är intresserade av en anslutning 

till Hallstahammars stadsnät. Att fibersätta landsbygden har tidigare beräknats till 

80 Mkr i investeringsutgift. För att klara detta utan att andra viktiga investeringar 

behöver prioriteras ner behövs ett statligt investeringsbidrag om minst halva 

investeringsutgiften. 

 

Nuvarande anslutningsavgift är 25 000 kronor. Kampanjpriset föreslås bli 20 000 

kronor per ansluten villa och att efter kampanjtidens utgång gäller 25 000 kronor i 

efteranslutningspris. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2016 § 31. 

 

I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M), Anna Lundberg (L) och Hans 

Strandlund (M) avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V), Mariette Sjölund 

(S) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Marianne Avelin (C). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att en kampanj av anslutning till Hallstahammars stadsnät startas i Hallstaham-

mars tätort, liknande den som f n pågår i Kolbäck, 
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Forts KF § 13 

 

att ett kampanjpris om 20 000 kronor per anslutning erbjuds,  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att fortsättningsvis fatta beslut om anslutnings-

avgiften, 

 

att ett investeringsanslag om 12 miljoner kronor avsätts extra för denna satsning 

(utöver 4 Mkr/år) som ligger i nuvarande investeringsplan, samt 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att finansiera investeringsanslaget genom upp-

låning. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 

Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström (C), Jenny Landernäs 

(M), Hans Strandlund (M), Anders Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn 

Estelli (M), Stieg Andersson (M), Terese Stien (SD), Ove Grandin (SD) och Gary 

Slater (SD). 

 

 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

 Ekonomi- och planering 

 Kommunchefen 

 Fibra AB 
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KF § 14 

 

Svar på interpellation av Håkan Freij (M) och Jenny Landernäs (M) om 

kontaktpersonverksamhet inom LSS   Dnr 281/15    

 

Håkan Freijd (M) och Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation den 24 no-

vember 2015 ”Ibland behöver ett barn, tonåring eller vuxen en kontaktperson att 

umgås och hitta på aktiviteter tillsammans med. Behovet kan se mycket olika ut 

men gemensamt är behovet av en trygg kompis och vuxen som stöd och komple-

ment till de övriga personer som finns runt omkring. Det kan handla om att gå på 

bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra eller baka tillsammans. 

En kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. LSS-handläggare gör en 

bedömning av behovet och fattar ett biståndsbeslut. Kontaktperson är kostnads-

fritt för den som beviljas hjälp. I media presenteras nu uppgifter från flera kom-

muner i Sverige där verksamheten med kontaktpersoner belysts. Det förekommer 

stora brister i kontroll och uppföljning av verksamheten. Detta resulterar i att den 

stödberättigade inte fått beslutat stöd och att kommunen utan tillräcklig kontroll 

har betalat ut ersättning till kontaktpersoner som inte fullföljt uppdraget. 

 

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till ordföranden för 

socialnämnden: 

 

-Hur ser omfattningen av kontaktpersonverksamheten ut i Hallstahammar? 

-Hur och i vilken omfattning sker kontroll och uppföljning av beslutade insatser 

med kontaktperson? 

-Finns det anledning att förmoda att det även i Hallstahammar förekommer brister 

i kontaktpersonverksamheten enligt ovan?” 

 

Socialnämndens ordförande Mariette Sjölund (S) anför i sitt svar ” Ni skriver i er 

interpellation att barn, tonåringar och vuxna behöver kontaktperson för att umgås 

och hitta på aktiviteter tillsammans med. Det kan handla om att gå på bio, gå ut 

och äta, promenera, träffas hemma hos varandra eller baka tillsammans. 

Vidare skriver ni att media presenterar uppgifter där stora brister i kontroll och 

uppföljning av hur kontaktperson sköter uppdraget. Med anledning av det som 

framförs i er interpellation ställer ni följande frågor: 

 

1. Hur ser omfattningen av kontaktpersonverksamheten ut i Hallstahammar? 

 

I dagsläget finns det 63 personer som har en kontaktperson. 

 

2. Hur och i vilken omfattning sker kontroll och uppföljning av beslutade insatser 

med kontaktperson? 

 

Verksamheten följer upp varje ärendet 1ggr/år. Vi skickar ut en enkät som den 

berättigade fyller i tillsammas med kontaktpersonen och båda skriver under. Om  
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Forts KF § 14 

 

vi inte får in någon skriftlig redovisning tar vi muntlig kontakt och gör ett hembe-

sök. Merparten av våra kontaktpersoner är medarbetare inom LSS-verksamheten. 

Vid anställningen så tar vi alltid utdrag ur belastnings- och misstankeregistret 

samt alla får skriva under en sekretesshandling. 

 

3. Finns det anledning att förmoda att det även i Hallstahammar förekommer 

brister i kontaktpersonverksamheten enligt ovan? 

 

Nej, områdeschef samt ansvariga handläggare upplever att de har bra kontroll.” 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 15 

 

Svar på interpellation av Jenny Landernäs (M) angående maxtaxa inom 

hemtjänsten   Dnr 304/15 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation den 14 december 2015 ”Den röd-

gröna regeringen har som bekant beslutat att ge kommunerna rätt att höja max-

taxan inom hemtjänsten. Samtidigt sänker regeringen statsbidragen med motsva-

rande peng vilket många kommuner tolkar som att den rödgröna regeringen vill 

att äldre med hemtjänst ska betala mer avgift. 

Men flera kommuner tycker att det här är fel, eftersom höjningen oftast slår mot 

de pensionärer med stort hjälpbehov och de lägre pensionerna, och har därför valt 

att inte höja maxtaxan. Stockholm är ett exempel. 

 

Min fråga till socialnämndens ordförande blir därför 

avser ni att kompensera de äldre genom att inte höja maxtaxan? 

om inte, anser ni att det är rätt att de svagaste i samhället får betala för den röd-

gröna regeringens politik?” 

 

Socialnämndens ordförande Mariette Sjölund (S) anför i sitt svar ”Du skriver i 

din interpellation att regeringen har gett kommunerna rätt att höja maxtaxan inom 

hemtjänsten. Samtidigt som man sänker statsbidraget med motsvarande belopp. 

Ni hävdar att många kommuner tolkar som att den rödgröna regeringen vill att 

äldre med hemtjänst ska betala mer avgift.  

 

Du ställer följande frågor: 

  

Avser ni att kompensera de äldre genom att inte höja maxtaxan?  

Om inte, anser ni att det är rätt att de svagaste i samhället får betala för den röd-

gröna regeringens politik?  

 

Mina svar blir då följande: 

 

Maxtaxan har legat på samma nivå under ett flertal år och kommunerna får inte 

höja den utan regeringens beslut. Nu införs en möjlighet för kommunerna att höja 

maxtaxan med 220 kr/mån från nuvarande 1780 kr till maximalt 2000 kr för de 

som har hemtjänst och från 1854 kr till maximalt 2074 kr för de som bor i särskilt 

boende. Införandet är valfritt för kommunerna. I vårens kommande budgetarbete 

kommer vi i majoriteten att titta vidare på om vi behöver ändra maxtaxan i Hall-

stahammars kommun. 

 

Är det rätt att den rödgröna politiken slår mot de svagaste frågar interpellanten. 

Moderaterna har arbetat hårt för att skillnaderna på inkomst och levnadsstandard 

ska vara stora i detta land. En höjning av maxtaxan innebär ingen höjning för alla 

utan en höjning för de som har en ekonomisk möjlighet att betala 220 kr mer i 

månaden förutsatt att man har så många insatser så man kommer upp i maxnivå. 
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Forts KF § 15 

 

Ett s.k. förbehållsbelopp reglerar hur mycket som skall finnas kvar av inkomsten 

efter det att man beräknat den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnader, 

med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. 

Minimibeloppet ska för de flesta äldre, täcka normalkostnader för livsmedel, klä-

der, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen 

hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, hus-

geråd och läkemedel. 

Förbehållsbeloppet låg under 2015 på 5023 kr/mån för ensamstående och 4245 

kr/mån för make/par inom hemtjänsten och 6772 kr/mån för de som bor i särskilt 

boende. Den rödgröna regeringen vidtar flera åtgärder som skall förbättra för de 

pensionärer som har lägst inkomst. Ökad pension är ett exempel där man nu tar 

steg i rätt riktning där den borgerliga politiken har medfört att pensionärer be-

skattats hårdare än andra grupper. Äldre ensamstående som bor i ordinärt boende 

eller i egen lägenhet på särskilt boende kan ansöka om bostadstillägg på max 95 

% av 5000 kr + ett tillägg på 340 kronor, max 5090 kr, förutsatt att du inte har så 

hög pension. För äldre par och de som bor i flerbäddsrum på särskilt boende blir 

bostadstillägget lägre. 

I Hallstahammars kommun finns idag ca 750 personer som omfattas av taxan 

inom äldreomsorgen, ca 113 st. av dem betalar ingen avgift alls medan ca 90 st. 

betalar max. 

 

I och med kommunernas möjlighet att höja taxan kommer staten att sänka stads-

bidraget i samma omfattning. Detta innebär att kommunen kommer att tappa in-

täkter inom äldreomsorgen om ingen höjning görs. 

 

Inom majoriteten S, V och MP arbetar vi ständigt för att Hallstahammars kom-

mun skall var en riktigt bra kommun att åldras i. Det gör vi på olika vis nu senast 

genom att utöka flextrafiken från 1 februari så ännu fler äldre i kommunen skall 

ges möjlighet att uträtta vardagsärenden och delta i olika aktiviteter detta helt utan 

kostnad. 

 

I vårens kommande budgetarbete kommer vi i majoriteten att titta vidare på om vi 

behöver ändra maxtaxan i Hallstahammars kommun för att kunna tillgodose 

ökade behov och kostnadsökningar inom äldreomsorgen. ” 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) och Mariette Sjölund (S). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 16 

 

Svar på interpellation av Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och 

Barbar Hallström (L) angående överförmyndarnämndens mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn   Dnr 302/15      

 

Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbara Hallström (L) anför i en 

interpellation den 10 december 2015 ”Fler ensamkommande flyktingbarn än nå-

gonsin kommer till Sverige och Hallstahammars kommun. Detta skapar möjlig-

heter men också utmaningar för den kommunala verksamheten inte minst för 

Överförmyndarnämnden som utser godemän. 

 

Vi är oroliga över hur Hallstahammars kommun klarar mottagandet och undrar 

därför 

1. Har kommunen idag tillräckliga resurser för att klara av mottagandet enligt 

lag? 

2. Finns det tillräckligt många gode män i Hallstahammar? 

3. Har man sett över rutiner, arbetssätt eller fått utökade resurser för att klara 

mottagandet?” 

 

Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämndens ordförande får svara på 

interpellationen. 

 

Överförmyndarnämndens ordförande Örjan Andersson (S) anför i sitt svar att fler 

ensamkommande flyktingbarn än någonsin kommer till Sverige och Hallstaham-

mars kommun. Detta skapar möjligheter men också utmaningar för den kommu-

nala verksamheten inte minst för överförmyndarnämnden som utser gode män.  

 

Vi är oroliga över hur Hallstahammars kommun klarar mottagandet och undrar 

därför:  

Har kommunen idag tillräckliga resurser för att klara av mottagandet enligt lag? 

Ja, vi klarar idag av de lagkrav som finns, dock är arbetsbelastningen hög. Vi har 

under 2015 utökat bemanningen med 25 %. 

 

Finns det tillräckligt med gode män i Hallstahammar? 

Ja, idag har vi tillräckligt med gode män, vi har ett 10-tal som väntar på uppdrag. 

 

Har man sett över rutiner, arbetssätt eller fått utökade resurser för att klara mot-

tagandet? 

Under 2015 utökades överförmyndarnämnden med 25 %, detta ser vi dock inte att 

räcker i en framtid med de prognoser som Migrationsverket lagt för de kom-

mande åren. Rutinöversyn är påbörjad och förändring/utveckling av arbetsupp-

gifter och administration ses över kontinuerligt. ” 

 

Anförande hålls av Barbara Hallström (L) och Örjan Andersson (S). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 17 

 

Svar på interpellation av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) 

angående Fibras taxor   Dnr 306/15 

 

Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en interpellation den 14 

december 2015 ”Stadsnätsutbyggnaden är i full gång i hela Sverige. Vi i Hallsta-

hammar bygger bland annat ut genom det kommunalägda bolaget Fibra. Nedan är 

ett urklipp från senaste reklambrevet som damp ner i många brevlådor i veckan. 

Underskrivet av vd för Fibra och vår egen kommunchef. 

 

Det märkvärdiga som föranleder en interpellation är att samtidigt som man från 

högsta ort går ut med att bredband ska kosta lika mycket oavsett var i kommunen 

du bor så finns det åtminstone tre olika priser för stadsnät, beroende på vad du 

bor. 

 

Stor satsning på bredband 

Hallstahammars kommun satsar stort på utbyggnaden av det kommunala stads-

nätet, såväl i tätorten som på landsbygden. Målet är att priset för en anslutning är 

lika oberoende på vart i kommunen du bor. 

 

Regeringen har satt som mål att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige skall 

ha tillgång till bredband om 100 Mbit/s år 2020. Hallstahammars kommun har i 

sin tur brutit ner detta mål till en egen handlingsplan för kommunen. Strategin 

finns att läsa på Hallstahammars kommuns webbplats, www.hallstahammar.se 

 

Kostnaderna, som vi har tagit del av, varierar från 19900kr upp till 26500 kr. 

 

Våra frågor till kommunstyrelsens ordförande blir således 

Hur kommer det sig att det är flertalet taxor för samma produkt inom kommunens 

gränser? 

Hur avser kommunen som delägare i Fibra att hantera det?” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) anför i sitt svar ”Huvud-

principen för prissättningen av anlutning till stadsnätet i tätorterna är att det ska 

vara marknadsanpassade priser och att kommunens intäkt ska motsvara kommu-

nens kostnad.   

 

Målet är och har varit att anslutningsavgiften så långt som möjligt ska vara den 

samma oavsett var i kommunen man bor. 

 

Normalpriset för en fiberanslutning i Hallstahammar var från början framräknad 

till 26500 kr.  Den kostnaden togs fram i samband med att Hallstahammar och 

Mälarenergi stadsnät startade ett samarbete kring byggnation av stadsnätet 2007. 

När kommunen från början beslutade sig för att bygga ut stadsnätet valde man ett 

kampanjpris på 25000 kr. 
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Sedan 2009 då Hallstahem anslöts, fram tills nu har externa konkurrenter inte va-

rit intresserade av att bygga fibernät i vår kommun.  Nu har externa konkurrenter 

visat intresse och går ut med riktade kampanjer i tätbebyggda områden där det 

finns möjlighet att gå med vinst och där man kan erbjuda låga anslutningsavgifter. 

Dessa aktörer har inte gjort kampanjer eller erbjudit anslutningar i mindre tätbe-

byggda områden.   

 

Kommunen hamnar i detta läge i en situation som innebär att kommunen måste 

välja om man vill fortsätta att bygga ut nätet eller överlåta till privata aktörer att 

styra fiberutbyggnaden. Nackdelen med att ha fler aktörer är att det kan leda till 

parallella fiberdragningar och att utbyggnaden sker främst där lönsamheten är 

som störst. Utbudet av tjänster kan också bli väldigt olika i olika områden beroe-

nde på vilken aktör som verkar i respektive område. Dessutom finns det stor risk 

för att marknadsaktörerna låter bli att erbjuda fiber utanför tätorterna och reste-

rande områden blir då väldigt dyra att ansluta. 

 

Varför olika prissättning?  

Kommunen har i detta nya läge valt att ta upp konkurrensen och att anpassa priset 

i nivå med konkurrenternas erbjudanden. Vi är medvetna om att det är olyckligt 

och att det kan verka förvirrande med olika priser för anslutning till det kommu-

nala nätet från ett år till ett annat men vi behöver följa marknadens villkor för att 

vara ett intressant alternativ. För kommunens del innebär ett lägre pris att återbe-

talningstiden på investeringen blir längre. 

 

Samhällsbredband! 

 

Från majoritetens sida ser vi framtida möjligheter i att kommunen äger fiber-in-

frastrukturen. 

 

Med ett kommunalt ägande ges alla kommersiella aktörer samma möjlighet att 

erbjuda kunderna olika tjänster i det fria nätet. Kommunen kan utveckla nya sam-

hälls- och servicetjänster utan särskilda avtal med privata ägare. I framtiden 

kommer allt fler kommunala e-tjänster att utvecklas. 

 

Vår uppfattning i majoriteten är att kommunen bör vara med och styra och möj-

liggöra bredbandsutvecklingen i Hallstahammars kommun och se till att så många 

som möjligt får möjlighet att ansluta sig oaktat tätort eller glesbyggd.” 

 

Anföranden hålls av Hans Strandlund (M), Catarina Pettersson (S), Anna Lund-

berg (L) och Stieg Andersson (M). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 18 

 

Fråga från Anna Lundberg (L) angående barnäktenskap    Dnr 15/16 

 

Anna Lundberg (L) ställer följande fråga: ”Hallstahammars kommun har lång er-

farenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Detta är bra och något som 

vi ska arbeta vidare med. Just nu ökar vi våra ambitioner, dels genom att sluta 

avtal om att öka det antal flyktingbarn som anvisas kommunplacering i Skellefteå 

dels genom att avlasta kommuner i södra Sverige genom att tillhandahålla tillfäl-

liga ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn. 

Sveriges radio rapporterar att det kommer allt fler gifta asylsökande barn till Sve-

rige. ’Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommuner ofta 

barnen bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta med’, skriver Sve-

riges radio på sin hemsida. 

Liberalerna anser att denna information är oroande och vi förutsätter att Hallsta-

hammars kommun agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under 

påtvingade förhållanden. 

 

Med anledning av detta vill vi fråga socialnämndens ordförande: 

Tillåter kommunen att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den vuxna person 

som de är gifta med?” 

 

Socialnämndens ordförande Mariette Sjölund (S) svarar att kommunen inte 

tillåter att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den vuxna person som de är 

gifta med. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 19 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) angående användande av data-

spel i dialogen kring planering och utformning av Hallstahammars centrum   

Dnr 44/16 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 6 februari 2016: ”Utveckling av cent-

rum i Hallstahammar står åter på agendan. Denna gången förhoppningsvis med en 

operativ ingång, att faktiskt göra verkstad och åstadkomma ett mer attraktivt och 

tillgängligt centrum. 

 

I det här arbetet ska även allmänheten återigen få tycka till i en invånardialog. Det 

är bra. Men Nya Moderaterna ser gärna att vi vidareutvecklar de dialogformer 

som ska användas till att även innehålla digitala lösningar för att bredda underla-

get och ha möjlighet att få fler grupper engagerade. 

 

Ett bra grepp när det gäller just utveckling av stadsmiljöer är Minecraft. Dataspe-

let där man själv bygger sin stad på det sätt man själv önskar. Idag finns flera ut-

vecklade tjänster som är riktade till just samhällsplanering. Bygg ditt eget Ham-

martorg. Vägar, byggnader, träd, lekplatser, vad du än vill ha. Dra och släpp, se 

hur det kommer att se ut. 

 

Vi vill att Hallstahammar tar ett för oss nytt grepp och fångar upp ex ungas- och 

nyanländas synpunkter. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Minecraft (eller liknande tjänst) används i dialogen kring planeringen och ut-

formningen av centrum” 

 

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 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 20 

 

Anmälan av motion av Motion av {Jenny Landernäs, Hans Strandlund, 

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

möjligheten till takcafé på kulturhuset m m.    Dnr 46/16 

 

Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Anders-

son (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 6 februari 2016: ”Kul-

turhuset är under utveckling och kan bli en riktig samlingspunkt för många Hall-

stahammarsbor. Något som ytterligare skulle förhöja attraktionen för konceptet är 

ett kafé och/eller restaurang. Och vi ser det gärna på taket.  

Tänk en fin försommardag, en nyinvigd uteservering, en god kopp kaffe och ut-

sikt över Hammartorget. Eller en god bit mat, ett glas vin och en scen för lokala 

artister. Ett utflyktsmål för både vardag och fest helt enkelt. Möjligheterna är 

oändliga, bara förutsättningarna finns. 

Vi tror också att Kulturhuset får väsentligt många fler möjligheter för evene-

mang/arrangemang om det finns förtäringsmöjligheter i samma byggnad.  

 

I Hallstahammar är vi ju så lyckligt lottade med ett perfekt geografiskt läge. Ett 

väl utvecklat centrum där Kulturhuset skulle kunna vara ett givet besöksmål 

skulle kunna ge fler turister samtidigt som vi som bor här får en spännande plats 

för samvaro och gemenskap. 

Dessutom finns här många kreativa entreprenörer som skulle kunna utveckla ett 

mat/dryck/eventkoncept som passar den moderna kommunen vi ska vara. 

 

Idag är det Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för Kulturhusets verksamhet. 

Vi föreslår att de, tillsammans med fastighetsägare och ev andra lämpliga aktörer, 

tar nödvändiga initiativ enligt motionens intentioner. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att titta på möjligheterna att komplet-

tera Kulturhusbyggnaden med kafe/matmöjligheter och uteservering på taknivå. 

Att i nästa steg hitta entreprenör för driften” 
 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 21 

 

Anmälan av motion av Marianne Avelin (C) angående projektering av 

Kyrkbyområdet 2016 för bostadsändamål    Dnr 51/16  

 

Marianne Avelin (C) anför i en motion den 18 februari 2016: ”Det börjar bli ef-

terfrågan på tomter i vår kommun för att bygga villor på. 

Vi har köpt in mark för ändamålet så då är det dags att sätta igång projekteringen. 

Det område som borde vara attraktivt är Kyrkbyn. Det ligger nära stationen om 

man arbetar främst i Eskilstuna och Västerås. 

Tiden att åka med tåg till Västerås tar 12 minuter från station till station. 

Den tiden tar det också om man bor i ytterområdena i Västerås. 

Med tanke på det arbete som behövs för att planera och färdigställa ett område så 

börjar det bli hög tid att börja. 

 

Vi yrkar 

Att projekteringen av Kyrkbyområdet startar under året.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 22 

 

Anmälan av motion av Marianne Avelin (C) gällande iordningställande av 

en aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck   Dnr 52/16 

 

Marianne Avelin (C) anför i en motion den 18 februari 2016: ”Medellivslängden i 

vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passerar 

både 70-80-90-årsstrecket. 

Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt. Att den multisjuka de-

len av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt liv på gamla dar är aktiviteter och 

på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av träff varje dag. Det finns möjlig-

het att styrketräna på egen hand, det finns cirkelträning, studiecirklar och café-

verksamhet. 

Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre. 

Men det är ingenting som är så bra att det inte går att göra det bättre. 

En aktivitetspark utanför Hjärtpunkten och en Hälsans stig vore önskvärt även i 

Kolbäck. 

Det kommer en hel del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare jobb 

för att komma in i samhället eller många som har gått arbetslösa länge. 

Nog finns det arbetskraft. 

 

Centerpartiet yrkar  

Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och 

en Hälsans stig i Kolbäck.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Sammanträdesdatum Sida 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 23 

 

Anmälan av interpellation av Sigge Synnergård (L) angående uppgifter om 

kostnader inom hemtjänsten   Dnr 53/16 

 

Sigge Synnergård (L) anför i en interpellation den 19 februari 2016 ”Sveriges 

Kommuner och Landsting (Skl) sammanställer sedan några år tillbaka en resultat-

rapport som sammanställer uppgifter från de deltagande kommunerna. I 2015 års 

resultatrapport är det 39 mått som har sammanställts och när man läser rapporten 

kan en jämförelse göras mellan de olika kommunerna.  

 

Det är en värdefull handling för politiker, tjänstemän och medborgare att kunna 

jämföra den egna kommunens resultat med andra kommuners resultat. Men då 

gäller det att de siffror som kommunerna redovisar till Skl är trovärdiga, annars 

faller hela syftet med öppna jämförelser. 

 

Mått 27 i den senaste rapporten gäller kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 

i kommunen. Att kostnaden kan skilja från år till år är ganska naturligt, men när 

det gäller Hallstahammars siffror så är skillnaden gigantisk mellan 2014 och 

2015. 

 

I 2014 års rapport uppges kostnaden för vårdtagare i vår kommun vara 193 tusen 

per år och 2015 uppges kostnaden vara 513 tusen kronor per år.   

 

Därför blir mina frågor till socialnämndens ordförande följande: 

Hur kan vår kommun uppge så olika uppgifter? 

Vad är den verkliga kostnaden?” 

 

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 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 24 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård, (L), Anna 

Gunstad Bäckman (C), Tommy Emterby (KD) angående framtagande av 

byggpolicy samt utlysande av markanvisningstävling Dnr 54/16 

 

Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L), Anna Gunstad Bäckman (C) och 

Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 22 februari 2016: ”Bostadsmark-

naden är het, vi ser en bostadsbrist i de flesta av landets kommuner. Så också i 

Hallstahammar. Vi ser också att en av de största samhällsutmaningarna är att 

byggs mer bostäder, hyresrätter, bostadsrätter, villor osv. De flesta typer av boen-

den.  

 

Det finns ett nyväckt intresse hos flera byggherrar att sätta spaden i jorden hos oss 

i Hallstahammar. Det är mycket glädjande och något som vi i Alliansen har 

jobbat för i många år.  

Hallstahammar har ett perfekt läge och är något av Mälardalens pärla, ett bättre 

val helt enkelt.  

 

Att det finns flera intressenter ska vi ta tillvara på och dra nytta av. Entrepre-

nörerna är ofta mycket erfarna och har många kreativa idéer. Tillsammans kan vi 

utveckla Hallstahammar. 

 

Vi har tidigare inte haft de angenäma problemen att ha flera byggföretag redo att 

bygga men det kräver ändå att vi tänker till och agerar på bäst sätt. 

 Vi behöver ta fram en strategi som håller över tid för hur markanvisning och 

bostadsplanerande ska se ut hos oss. 

Vi vill också att man tittar på möjligheten att låta byggherrar tävla mot varandra 

där kvalitet och kreativitet sätter ramarna. En första plats att använda detta på 

skulle kunna vara Cementgjuteritomten i Kolbäck. 

 

Alliansen föreslår därför  

Att ta fram en byggpolicy där markanvisning och bostadsplanering är två 

beståndsdelar 

Att börja anvisa mark efter utifrån öppen konkurrens under tävlingsliknande 

former” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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Sammanträdesdatum Sida 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 25 

 

Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB    Dnr 60/16  

   

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarenergi Elnät AB: 

 

Val av ett röstombud jämte en ersättare till samtliga uppdrag i elnäts- och elhan-

delsrörelsen för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2016 fram till ordinarie års-

stämma 2017: 

 

Röstombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Kjell Ivemyr (S) 

 

 

Ledamot   Suppleant 

 

Agneta Ivemyr (S) Nicklas Widell (S) 

 

 

Revisor 

 

Per Hedfors (M) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Mälarenergi Elnät AB 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 26 

 

Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening     

Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk 

förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud Ersättare 

 

Örjan Andersson (S) Inga-Britt Helgesson (S) 

 

Ombudets förslag vid föreningsstämma 

 

Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 

2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Revisor Ersättare 

 

Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 

 

 

Det noteras att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden skall utse sina 

representanter från ordinarie föreningsstämma 2016 t o m ordinarie förenings-

stämma 2017  

 

 

 
_______ 

Exp till: Sporthallen i Hallstahammar 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 27 

 

Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 

Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Stiftelsen för främjande av trafiken på 

Strömsholms kanal: 

 

Val av ett röstombud jämte en ersättare vid årssammanträde med representant-

skapet för tiden fr o m årssammanträdet med representantskapet 2016 fram till 

årssammanträdet med representantskapet 2017: 

 

Röstombud  Ersättare 

 

Inga-Britt Helgesson (S)  Ingmar Sten (S) 

 

Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 

 

Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från årssam-

manträdet med representantskapet 2016 t o m årssammanträdet med representant-

skapet 2017: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Rolf Hahre (S) 

 

 

Förslag till den av stiftelsen utsedda ombudet vid årssammanträdet med repre-

sentantskapet 

 

Förslag om ledamot jämte en ersättare i kanabolagets styrelse för tiden från års-

sammanträdet med representantskapet 2016 t o m årssammanträdet med repre-

sentantskapet 2017: 

 

Ledamot tillika ordförande Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Rolf Hahre (S) 

 
_______ 

Exp till: Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 28 

 

Fyllnadsval av ombud i Kolbäcksåns Vattenförbund fram till ordinarie för-

bundsstämma 2016    Dnr 60/16 

 

Birgitta Hagström (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ombud i Kolbäcksåns Vattenförbund. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Birgitta Hagström (S) som ombud i Kolbäcksåns Vattenförbund, 

samt 

 

att som ombud i Kolbäcksåns Vattenförbund efter Birgitta Hagström (S) fram till 

ordinarie förbundsstämma 2016 utse Rolf Korsbäck (S). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kolbäcksåns Vattenförbund 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 29 

 

Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Vattenförbund: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Korsbäck (S)   Bengt Hultin (V) 

 

Ombudets förslag vid förbundsstämma 

 

Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-

bundsstämma 2016 t o m ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Revisor 

 

Per Hedfors (M) 

 

Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2016  

t o m ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ledamot 

 

Lennart Ahlström (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kolbäcksåns Vattenförbund 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 30 

 

Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesföre-

ning: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid fiskestämma för tiden fr o m ordinarie 

fiskestämma 2016 fram till ordinarie fiskestämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Bengt Hultin (V)   Lennart Andersson (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 31 

 

Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands Tolkservice ekonomisk 

förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud Ersättare 

 

Inga-Britt Helgesson (S) Ellen Spett (V) 

 

Ombudets förslag vid föreningsstämma 

 

Förslag om en ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie förenings-

stämma 2016 t o m ordinarie föreningsstämma 2017. 

 

Ledamot  

 

Harriet Berggren (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Västmanlands Tolkservice 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 32 

 

Val till uppdrag i Västmanlands läns fiskevattenägareförbund    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns fiskevattenägare-

förbund: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Korsbäck (S)   Bengt Hultin (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Västmanlands läns fiskevattenägareförbund 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 33 

 

Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns Luftvårdsförbund: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid stämma med Västmanlands läns Luft-

vårdsförbund för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 2016 fram till ordinarie 

förbundsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Åsa Kfouri (MP)  Harriet Berggren (S) 

 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 

 

Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-

stämma 2016 t o m ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ledamot 

 

Ove Andersson (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Västmanlands läns Luftvårdsförbund 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 34 

 

Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 

 

 

Val av två ledamöter varav en ordförande jämte två suppleanter i bolagets styrelse 

för tiden från ordinarie årsstämma 2016 t o m ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ledamöter  Suppleanter 

 

Catarina Pettersson (S)  Ove Andersson (V) 

Anna Gunstad Bäckman (C) Anders Randelius (M) 

 

Ordförande: Catarina Pettersson (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Strömsholms Utvecklings AB 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 35 

 

Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Nätverk för byggnadsvård i Västman-

land: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämmor med föreningen Nät-

verk för byggnadsvård i Västmanland för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Hans Petersson (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Nätverk för byggnadsvård i Västmanland 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 36 

 

Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kommuninvest ekonomisk förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Åsa Kfouri (MP)  Christina Aspenryd (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommuninvest 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 37 

 

Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Intresseföreningen Bergslaget: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Kjell Ivemyr (S)   Hans Strandlund (M) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Intresseföreningen Bergslaget 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 38 

 

Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarens Vattenvårdsförbund: 

 

Val av ett eller flera ombud varav ett som röstombud för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ombud  

 

Niclas Widell (S) 

Bengt Hultin (V) 

Per Wernberg (C)  

 

Röstombud 

 

Bengt Hultin (V) 

 

Ombudets förslag vid förbundsstämman 

 

Val av en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 

2015 t o m ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Ove Andersson (V)  Elisabeth Erngren (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Mälarens vattenvårdsförbund 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 39 

 

Val till uppdrag i Förbundet Agenda 21    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Förbundet Agenda 21: 

 

Val av ett ombud vid stämma i Förbundet Agenda 21 för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2016 fram till ordinarie förbundsstämma 2017: 

 

Ombud    Ersättare 

 

Peter Ristikartano (MP)  Christina Aspenryd (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Förbundet Agenda 21 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 40 

 

Val till uppdrag i Fibra AB    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Fibra AB:  

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Mariette Sjölund (S)  Ture Andersen (S) 

 

Ombudets förslag vid årsstämman 

 

Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Fibra AB styrelse för tiden  

fr o m ordinarie årsstämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Reijo Tarkka (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Fibra AB 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 41 

 

Val till uppdrag i Samkom AB    Dnr 10/14 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Samkom AB:  

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Mariette Sjölund (S)  Ture Andersen (S) 

 

Ombudets förslag vid årsstämman 

 

Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Samkom AB styrelse för tiden fr o m 

ordinarie årsstämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Reijo Tarkka (V) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Samkom AB 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 42 

 

Utvärdering av styrgrupp för arbete med medborgardialog under 2015 samt 

val av styrgrupp t o m 31 december 2018    Dnr 60/16  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att utse styrgruppen för 

2015 och att en utvärdering ska ske efter ett år. 

 

Under 2015 har styrgruppen för medborgardialog fungerat som grundstomme i 

samordningen av dialogaktiviteterna kring framtagandet av en ny vision för 

Hallstahammars kommun och även varit delaktiga i olika aktiviteter i den proces-

sen. Det arbetet innefattade fleras faser där det först delades ut en enkät ut till in-

vånarana om hur de såg på kommunen idag och vilka frågor de tycker är viktiga 

inför framtiden. Svaren visade vilka områden som var viktigast för medborgarna 

och fungerade som underlag för vidare diskussion. Kommunfullmäktige delades 

sedan in i nio partiöverskridande grupper som fick ansvar för varsin målgrupp 

(exempelvis nyanlända, småbarnsföräldrar) och förslag på plats där man kunde 

träffa målgruppen (exempelvis på SFI, utanför förskola). Utöver dialogpass 

genomfördes även workshops med olika intressegrupper så som handikappråd 

och elevråd och där deltog medlemmar ur styrgruppen både i planering och 

genomförandet. Samtal fördes med cirka 600 personer och totalt hördes cirka 

1000 röster i medborgardialogen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag i styrgruppen för arbete med medborgardia-

log: 

 

Val av fem ledamöter t o m 31 december 2018 

 

Ledamot 

 

Rolf Hahre (S) 

Catarina Pettersson (S) 

Reijo Tarkka (V) 

Jenny Landernäs (M) 

Sigge Synnergård (L) 

 

 
_______ 

Exp till: Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 Kommunchefen 

 Magnus Gustafsson 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 43 

 

Utvärdering av rådet för Trygg och säkers arbete under 2015 samt val av 

representanter t o m 31 december 2018   Dnr 60/16 

  

Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 om ledningsstruktur för Trygg och 

säker kommun. Rådet utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott samt respektive 

nämndsordförande under ledning av kommunstyrelsens ordförande. Kommun-

fullmäktiges ordförande samt att Alliansen har ytterligare en plats i rådet utöver 

den plats som erhålls som företrädare för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

   

Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 att utse representanter i 

rådet för 2015 och att en utvärdering ska ske efter ett år. 

 

Under 2015 har Rådet för Trygg och säker sammanträtt vid två tillfällen, i maj 

och i november. Ytterligare ett sammanträde var inplanerat under hösten men fick 

ställas in. Under året har arbetet slutförts med ansökan om att certifiera kommu-

nen som en trygg och säker kommun. Certifieringsorganet går nu vidare med pla-

nering av platsbesök och certifieringsceremoni. Övriga frågor som har varit i 

fokus för Rådet under 2015 har bland annat varit att löpande informerats om poli-

sens omorganisation, arbetet med integration inom olika verksamheter, utveck-

lingen av flyktingsituationen, samt utvärdering av halkskyddskampanjen ”Håll 

dig på benen”. En stor fråga som arbetsgruppen för barn och unga har arbetet med 

är en utökning med tre tjänster för det förebyggande arbetet med barn- och ung-

domscoacher. Bakgrunden är att flera verksamhetsområden inom kommunen vitt-

nar om en social problematik som är starkt växande, med barn och ungdomar som 

tidigt hamnar snett. Under våren 2015 besökte gruppen Borlänge kommun där 

man sedan länge arbetat efter en modell med fältassistenter som arbetar upp-

sökande mot barn och unga. Gruppen genomförde även en kartläggning av 

problembilden i Hallstahammar. Mot bakgrund av barn och unga gruppens 

underlag togs det under 2015 beslut att från och med 2016 inrätta totalt fyra 

tjänster som barn- och ungdomscoacher med uppdraget att arbeta förebyggande 

på olika arenor där barn och unga vistas i vardagen. Syftet med insatsen är att öka 

förutsättningarna för barn och unga att lyckas i skolan, att minska droganvändan-

det bland barn och unga, samt att minska förekomsten av skadegörelse och klotter 

i samhället. Insatsen finansieras i samverkan mellan fem nämnder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 43 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till representanter i rådet för Trygg och säker t o m 31 december 2018 utse: 

 

Catarina Pettersson (S) 

Reijo Tarkka (V) 

Hans Strandlund (M) 

Mariette Sjölund (S) 

Kjell Ivemyr (S) 

Marijo Edlund (S) 

Tony Frunk (S) 

Thure Andersen (S) 

Rolf Hahre (S) 

Jenny Landernäs (M) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 Kommunchefen 

 Magnus Gustafsson 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 44 

 

Val till uppdrag inom Leader Norra Mälarstranden   Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Norra Mälarstranden 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie före-

ningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 

 

Det noteras att fullmäktige tidigare har föreslagit Hans Petersson (V) som 

ledamot med Hans Strandlund (M) som ersättare i Leader Norra Mälarstranden 

(LAG) för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2015 fram till ordinarie 

årsstämma 2017. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Leader Norra Mälarstranden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 45 

 

Entledigande av fullmäktige    Dnr 60/16 

 

Monna Ridderström (KD) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot 

i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Monna Ridderström (KD) från sitt uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Monna Ridderström (KD). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Monna Ridderström 

 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 46 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2018 

Dnr 60/16 

 

Monna Ridderström (KD) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersät-

tare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Monna Ridderström (KD) från uppdraget som ersättare i kommun-

styrelsen, samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2018 efter Monna 

Ridderström (KD) utse Tommy Emterby (KD). 
 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 47 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2018 

Dnr 60/16 

 

Tommy Claesson (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Tommy Claesson (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrel-

sen, samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2018 efter Tommy 

Claesson (S) utse Pia Håkansson (S).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 48 

 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018  

Dnr 60/16 

 

David Lindberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i so-

cialnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

samt 

 

att som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter David Lind-

berg (L) utse Maria Blomberg (L).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Socialnämnden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 49 

 

Entledigande av fullmäktige fr o m den 1 mars 2016    Dnr 60/16 

 

Anna Lundberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige fr o m den 1 mars 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr o m den 1 mars 2016 entlediga Anna Lundberg (L) från uppdraget som le-

damot i kommunfullmäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Anna Lundberg (L). 

 

I ett anförande tackar Anna Lundeberg (L) för sin tid som politiker i Hallstaham-

mars kommun. 

 

Ordföranden tackar Anna Lundberg för hennes arbete i fullmäktige och de nämn-

der hon varit aktiv i och önskar lycka till i fortsättningen. 

 

 

 
_______ 

Exp till: Anna Lundberg 

 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 50 

 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2016 t o m den 

31 december 2018    Dnr 60/16 

 

Anna Lundberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen fr o m den 1 mars 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr o m den 1 mars 2016 entlediga Anna Lundberg (L) från uppdraget som le-

damot i kommunstyrelsen, samt 

 

att som ledamot i kommunstyrelsen fr o m den 2 mars 2016 t o m den 31 decem-

ber 2018 efter Anna Lundberg (L) utse Sigge Synnergård (L).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 51 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 mars 

2016 t o m den 31 december 2018   Dnr 60/16 

 

Anna Lundberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 mars 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr o m den 1 mars 2016 entlediga Anna Lundberg (L) från uppdraget som le-

damot i barn- och utbildningsnämnden, samt 

 

att som ledamot i barn- och utbildningsnämnden fr o m den 2 mars 2016 t o m 

den 31 december 2018 efter Anna Lundberg (L) utse Sigge Synnergård (L).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 52 

 

Fyllnadsval av ersättare för ombud vid VKLs förbundsmöten fr o m den 1 

mars 2016 t o m 31 december 2018 

 

Anna Lundberg (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersät-

tare för ombud vid VKLs förbundsmöten fr o m den 1 mars 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fr o m den 1 mars 2016 entlediga Anna Lundberg (L) från uppdraget som er-

sättare för ombud vid VKLs förbundsmöten, samt 

 

att som ersättare för ombud vid VKLs förbundsmöten fr o m den 2 mars 2016  

t o m den 31 december 2018 efter Anna Lundberg (L) utse David Lindberg (L). 

 

 

 
_______ 

Exp till: VKL 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 53 

 

Fyllnadsval av ersättare i Mälardalsrådet fr o m den 1 mars 2016 t o m den 

31 december 2018    Dnr 60/16 

 

Anna Lundberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Mälardalsrådet fr o m den 1 mars 2016. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr o m den 1 mars 2016 entlediga Anna Lundberg (L) från uppdraget som er-

sättare i Mälardalsrådet, samt 

 

att som ersättare i Mälardalsrådet fr o m den 2 mars 2016 t o m den 31 december 

2018 efter Anna Lundberg (L) utse Barbara Hallström (L).  

 

 

 
_______ 

Exp till: Mälardalsrådet 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 54 

 

Fyllnadsval av ledamot i tekniska nämnden t o m den 31 december 2018 

Dnr 60/16 

 

Berit Ulander (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i tek-

niska nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Berit Ulander (S) från uppdraget som ledamot tekniska nämnden, 

samt 

 

att som ledamot i tekniska t o m den 31 december 2018 efter Berit Ulander (S) 

utse Christina Aspenryd (S).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 55 

 

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i tekniska nämnden t o m den 31 decem-

ber 2018    Dnr 60/16 

 

Berit Ulander (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som 2:e vice ordfö-

rande i tekniska nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Berit Ulander (S) från uppdraget som 2:e vice ordförande i tekniska 

nämnden, samt 

 

att som 2:e vice ordförande i tekniska nämnden t o m den 31 december 2018 efter 

Berit Ulander (S) utse Christina Aspenryd (S).  

 

 

 
_______ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 56 

 

Fyllnadsval av representant i kollektivtrafikberedningen t o m 31 december 

2018    Dnr 60/16 

 

Catarina Pettersson (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

representant i kollektivtrafikberedningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Catarina Pettersson (S) från uppdraget som representant i kollektiv-

trafikberedningen, samt 

 

att som representant i kollektivtrafikberedningen t o m den 31 december 2018 ef-

ter Catarina Pettersson (S) utse Örjan Andersson (S).  

 

 

 
_______ 

Exp till: Kollektivtrafikberedningen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 57 

 

Val till uppdrag i Vafab Miljö AB    Dnr 60/16 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Vafab Miljö AB: 

 

Val av fyra ombud jämte ersättare, varav ett röstombud jämte en ersättare samt en 

ersättare för denne vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2016 fram 

till ordinarie årsstämma 2017 

 

Ombud   Ersättare 

 

Ann Andersson (S)  Ingmar Sten (S) 

Inga-Lena Strömberg (V)  Sara Frau-Kallunki (S)  

Jari Nokkosmäki (M) David Lindberg (L) 

Lars Wilhelmsson (C) Per Wernberg (C) 

 

Röstombud  Ersättare   Ersättare 

 

Ann Andersson (S)        Inga-Lena Strömberg (V) Per Wernberg (C) 

 

 

Ledamot    Ersättare 

      

Peter Ristikartano (MP)  Tony Frunk (S) 

 

 

 
_______ 

Exp till: Vafab Miljö AB 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 58 

 

Entledigande av fullmäktige    Dnr 60/16 

 

Annica Avelin (C) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Annica Avelin (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäk-

tige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Annica Avelin (C). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Annica Avelin 

 Länsstyrelsen i Västmanlands län Löneenheten 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 59 

 

Fyllandsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m 31 december 2018    

Dnr 60/16 

 

Sigge Synnergård (L) anhåller att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr om den 1 mars 2016 entlediga Sigge Synnergård (L) från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen, samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen fr om den 2 mars 2016 t o m den 31 decem-

ber 2018 efter Sigge Synnergård (L) utse David Lindberg (L).   

 

 

 
_______ 

Exp till: Kommunstyrelsen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 60 

 

Fyllandsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 

2018   Dnr 60/16 

 

Sigge Synnergård (L) anhåller att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 

i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Sigge Synnergård (L) från uppdraget som ersättare i barn- och ut-

bildningsnämnden, samt 

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 

efter Sigge Synnergård (L) utse David Lindberg (L). 

 

 

 
_______ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet (x 2) 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 61 

 

Fyllnadsval av ledamot i kollektivtrafikberedningen t o m 31 december 2018 

Dnr 60/16 

 

Sigge Synnergård (L) anhåller att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

kollektivtrafikberedningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Sigge Synnergård (L) från uppdraget som ledamot i kollektivtrafik-

beredningen, samt 

 

att som ledamot i kollektivtrafikberedningen t o m den 31 december 2018 efter 

Sigge Synnergård (L) utse Richard Eriksson (L). 

 

 
_______ 

Exp till: Kollektivtrafikberedningen 

 Samtliga valda 

 Löneenheten 

 Nämndkansliet  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-02-22 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 62 

 

Avslutning 

 

Catarina Pettersson (S) informerar att Hallstahammars kommun valdes till årets 

sverigefinska kommun förra året. Den kommun som vunnit ska året därefter dela 

ut priset till årets sverigefinska kommun. Priset kommer att delas ut samband med 

firandet av sverigefinnarnas dag i Hallstahammar den 24 februari i Hallstaparken. 

Firandet kommer att pågå mellan klockan 17.00-20.00.  

 
 

   


