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Beslutande

Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning

Övriga deltagande

Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare
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Kommunfullmäktige §§ 91- 99
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KF § 91
Upprop, kungörande, protokollets justering
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett följande personer:
Niclas Widell (S) som ledamot efter Madelen Mikkelsen (S) och Roger Pistol (S)
som ny ersättare.
Mikael Ovesson (KD) som ny ersättare efter Zabhina Burlin (KD).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Inga-Britt Helgesson (S) och Carina Byhlin (KD) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 2 maj 2016, klockan 08.15.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter för en information
av personal från planavdelningen om arbetet med planprogrammet för Hallstahammars centrum.
Sammanträdet återupptas.
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KF § 92
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden

Dnr 87/16

Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad
som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de
motioner som inte är färdigberedda.
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per
den 31 mars 2016.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 april 2016 § 63.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur
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KF § 93
Svar på motion av Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) angående
klimatåtgärder i Hallstahammars kommun Dnr 293/15
Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C) anför i en motion den 26 oktober
2015: ”Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av
en svensk klimatfärdplan för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.
Underlaget har tagits fram i samarbete med andra myndigheter.
Kommunerna har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna synpunkter
på Naturvårdsverkets underlag. Färdplan 2050 har en unik möjlighet att visa på
Sveriges möjlighet att exportera klimatsmarta produkter och tjänster som bostäder, solcellsteknik, fordon, träprodukter, biogasproduktion, biodrivmedel och
klimatsmarta livsmedel. En tillväxt på dessa områden skapar inte bara bra klimatnytta utan arbetstillfällen över hela landet.
När Hallstahammar står i begrepp att bygga ett nytt äldreboende ”Äppelparken”
ska det vara en självklarhet att använda sig av ny teknik och därmed minska utsläppen som på sikt även gynnar ekonomin.
Därför föreslår vi
Att i all nybyggnation i vår kommun utreds möjligheten till att installera solceller
för elenergi.
Att möjlighet till att tanka biogas i vår kommun finns inom en snar framtid.
Att klimatsmarta och närodlade livsmedel upphandlas till dom kommunala verksamheterna.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 26 februari 2016 bland annat att i
den nuvarande energiplanen som antogs av fullmäktige 26 september 2015 finns
ett mål om att kommunen till 2020 ska generera 1 % av energianvändningen
genom egna förnybara energikällor och till 2050 ska den siffran vara uppe i 10 %.
De åtgärder som kopplas till målet säger att vi ska utreda möjligheten att sätta
solceller eller solfångare på befintliga byggnader samt alltid utreda möjligheten
att installera solceller på nya byggnader. För äldreboendet i Äppelparken kommer
vi att installera solceller. Förvaltningen anser att man redan idag alltid utreder
möjligheten att installera solceller vid nybyggnation. Gällande frågan om biogas
anser förvaltningen att det i dagsläget inte är möjligt att få hit en biogasmack. Det
är svårt för kommunen som enskild att anlägga en biogasmack. För att en biogasmack ska kunna anläggas så behövs ett stort behov av gas till t ex bussar eller
renhållningsfordon. I Köping, Fagersta och Sala som har biogasmack idag ligger
alla vid en VL bussdepå. För att få stora aktörer att satsa på biogas krävs det
mycket engagemang från kommunens sida, till exempel genom att styra mot biogas via upphandling av kollektivtrafik och köp av biogasbilar till kommunala fordonsflottan. Förvaltningen anför vidare att de har tittat på ett alternativ att tanka
biodiesel som till exempel HVO (hydrogenated vege table oil). Ett drivmedelsJusterandes signatur
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Forts KF § 93
byte gör att vi kan använda våra dieselbilar men de släpper ut icke fossil
koldioxid istället. HVO kan även användas i oljepannan i avloppsreningsverket
samt som bränsle för vår reservkraft och därmed minska ännu mer fossila
koldioxidutsläpp. Nackdelen är att det blir ett icke publikt tankställe och det är
bara kommunens fordon som kan tanka HVO. Under 2016 kommer tekniska
förvaltningen att börja använda HVO i tunga fordon.
Tekniska nämnden föreslår den 9 mars 2016 § 30 att motion ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse att ”En kommuns möjligheter att
bedriva verksamhet regleras främst genom Kommunallagen. Utifrån den lagstiftningen samt till viss del Konkurrenslagen torde de kommunala möjligheterna att
anordna tankställen för allmänheten vara begränsade. Kommunen har idag heller
inga fordon för biogasdrift, varför ett eget tankställe för biogas ter sig ekonomiskt
mycket betungande. Hallstahammars kommun har under den senaste femårsperioden strävat efter att öka andelen ekologiskt producerade livsmedel. Vi har
bland annat fokuserat på möjligheten till förhandling om och avrop av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel. Andelen ekologiskt uppgick 2015 till ca 20
%. Utvecklingen går mot ökade avrop och vi beräknar att under 2016 uppnå de av
fullmäktige uppställda målen att minst 30 % av totalsumman för inköp av livsmedel ska vara ekologiskt producerade.”
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 april 2016 § 64.
I ett anförande yrkar Marianne Avelin (C) bifall till motionen.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marianne Avelins (C) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen gällande klimatåtgärder ska anses vara besvarad med hänvisning till
vad som anförs av dels tekniska nämnden den 9 mars 2016 § 30, dels kommunstyrelseförvaltningens skrivelse ovan.
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C) och Sari Svanström (C).
_______
Exp till: Marianne Avelin
Sari Svanström
Tekniska nämnden
Justerandes signatur
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KF § 94
Svar på motion av Sigge Synnergård (L) angående översyn om planlagd
mark är hinder för nybyggnation Dnr 285/15
Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 27 november 2015: ”I vår kommun
är det stort intresse för byggnation av småhus. För att tillfredsställa efterfrågan på
nya tomter öppnas nya områden där byggnation kan ske. Det är kanske inte alltid
nödvändigt att öppna nya områden, det finns idag tomtmark, som idag är planlagda som parkmark. Ett ex. är vid Idrottsvägen i Sörstafors där två tomter är i
princip byggklara, men av någon anledning är dessa tomter markerade som parkmark. Anledningen till varför byggbara tomter är planlagda som parkmark är
gamla beslut som bör omprövas. Hur många ”lämpliga” tomter som kan bebyggas
borde utredas och registreras. Därför yrkar jag att: Kommunfullmäktige beslutar
att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över gamla beslut angående bl.a
parkmark och andra hinder för nybyggnation i vår kommun.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 januari 2016 bland annat att: ”
Hallstahammars kommun är inne i en befolkningsökning med en bostadsbrist för
småhus, tomter och flerbostadshus. Tekniska förvaltningen har flertalet påbörjade
planuppdrag för att möjliggöra småhus- och flerbostadshus i Hallstahammars och
Kolbäcks tätort. Vid planläggning av bostäder finns ofta natur eller parkområden
med i någon form. Ibland kan det vara så att planförfattaren hade för avsikt att
marken skulle användas för ett specifikt ändamål vilket sedan inte hände. Däribland kan det finnas flertalet grönområden som kan lämpa sig väl för småhusbebyggelse, men också platser som bör vara gröna. För att dessa områden ska kunna
bebyggas med bostäder behöver den aktuella detaljplanen ändras vilket är tidsoch kostnadskrävande. Hallstahammars kommun har hittills valt att fokusera på
planläggning av större bostadsområden för att få ut den maximala nyttan av
planläggningen. Privatpersoner som önskar ändra en detaljplan för mark kan ansöka om planbesked för ett visst område för att få se om en planläggning är lämplig. I dessa fall får privatpersonen som vill bygga på platsen bekosta detaljplanen.
Områdena i fråga kan också vara lämpliga som grönområden ur flera perspektiv
som inte har belysts eller uppmärksammats. Svårigheten med att endast fokusera
på mindre platser är att den strategiska planeringen av grönstrukturen förbises.
Kommunen saknar en grönstrukturplan för de gröna värdena som kan avgöra
vilka områden som ska bevaras och vilka som kan användas för andra ändamål.
Någon generell genomgång av lämpliga platser för byggnation kommer inte att
göras. I ett samhälle behövs både grönområden och bebyggda områden för att
skapa en attraktiv boendemiljö för innevånarna. I Hallstahammars kommun har vi
gott om gröna områden och detta är en fördel för kommunen i konkurrensen med
större orter där möjligheten att tillgodose detta är begränsad.”
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Forts KF § 94
Tekniska nämnden föreslår den 24 februari 2016 § 20 att motionen ska avslås
med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse. Mot
beslutet reserverade sig David Lindberg (L).
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 april 2016 § 65.
I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (L) bifall till motionen.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den
24 februari 2016 § 20.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby
(KD), Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C), Sari Svanström (C), Terese
Stien (SD), Benny Johasson (SD), Gary Slater (SD), Ove Grandin (S), Greger
Lundell (SD).

_______
Exp till: Sigge Synnergård
Tekniska nämnden
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KF § 95
Uppföljning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun Dnr 260/14
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2104 § 175 att anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun, samt att en utvärdering ska skulle ske senast den 31 december 2015.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat redovisning i vilken bl a framgår
jämförelse mellan åren 2014 och 2015 avseende kostnader för årsarvoden, sammanträdesarvoden och förlorad arbetsförtjänst.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 april 2016 § 74.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att arvodesbestämmelserna rivs upp i
avsikt att minska kostnaderna och att det tydligt framgår vad som ingår i arvodet.
I var sitt anförande yrkar Tommy Emterby (KD) och Hans Strandlund (M) bifall
till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningen som en anmälan.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M),
Tommy Emterby (KD), Carina Byhlin (KD), Marianne Avelin (C), Sari Svanström (C), Terese Stien (SD), Benny Johasson (SD), Gary Slater (SD), Ove
Grandin (S), Greger Lundell (SD).
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KF § 96
Anmälan av motion från Jenny Landernäs, (M) och Hans Strandlund (M)
om införande av Cosmic i hemsjukvården Dnr 125/16
Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 25 april
2016 ”Sedan 2012 är kommunerna ansvariga för hemsjukvården i Västmanland.
Oavsett vem som är huvudman är vården och omsorgen av patienterna inskrivna i
hemsjukvården starkt sammanlänkande kommuner och landsting emellan. Det är
av allra största vikt att kommunikation och dialog fungerar tillfredställande för att
kunna hålla en god kvalitet och undvika missförstånd eller att någon hamnar
mellan stolarna.
Idag har kommunerna och landstinget olika journalsystem vilket bland annat
innebär att medarbetarna i hemsjukvården inte har tillgång till nödvändig information kring patienten vad gäller exempelvis tidigare sjukdomar eller behandlingar. Detta får till konsekvens att det är svårt att samordna och ge bästa möjliga
omvårdnad för patienten. Medarbetare i kommunerna vittnar också om att de får
lägga ner mycket tid på att söka läkare och läkemedelsordinationer samt annan
relevant information.
I Region Kronoberg har landstinget och kommunerna gemensamt kommit överens om att använda Cosmic vilket bland annat har lett till kraftigt minskat behov
av fysiska vårdplaneringar då man kan utföra dessa på digital väg istället. Finns
också fler digitala funktioner som kan underlätta vardagen för medarbetarna. 'En
patient, en journal' är det vi eftersträvar och ytterst är det en patientsäkerhetsfråga.
Nyligen har primärvården gått över till Cosmic, nu är det dags för nästa steg,
kommunerna. Vi föreslår att hemsjukvården men i nästa steg också övrig hslverksamhet går in i Cosmic. Samordningseffekterna är stora och de största vinnarna är patienterna. Vilka ju är de vi arbetar för.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på
Att kommunen inför Cosmic i hemsjukvården och på sikt även för övrig hsl-verksamhet
Att kommunen för dialog med landstinget Västmanland för att få tillgång till
vederbörliga system och information.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 97
Anmälan av motion av Tommy Emterby (KD) om framtagande av tillgänglighetsplan i Hallstahammars kommun Dnr 124/16
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 25 april 2016 ”Med anledning av
min för ett år sedan interpellation om införande av tillgänglighetsplan i
Hallstahammar lämnar jag in denna motion i samma ärende.
I vetskap om att ordförande i tekniska nämnden har eskat pengar för att kunna
göra en tillgänglighetsplan för kommunen men inte fått gehör för detta.
Kan också konstatera att moderaterna lämnat en motion i ärendet men då gällande
fastigheten som hyrs av Hallsta parken, dock återremitterades denna av kända
orsaker.
Då kravet av att ha en tillgänglighetsplan regleras i arbetsmiljölagen från den 1
jan. 2015 kan man tycka att det är något märkligt trots att ordförande i tekniska
eskat medel inte fått detta, så därför menar vi kristdemokrater i Hallstahammar.
ATT: Med anledning av arbetsmiljölagen från den 1 jan, 2015 som säger att det
ska finnas en tillgänglighetsplan.
ATT: Majoriteten i Hallstahammars Kommun snarast tillser att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en tillgänglighetsplan för Hallstahammars
Kommun.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 98
Fyllandsval av uppdrag i Avfall Sverige

Dnr 60/16

Miljö- och renhållningsingenjör xxxxxx xxxxx har slutat sin anställning i
Hallstahammars kommun varför en ny företrädare för Hallstahammars kommun
bör utses.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse teknisk chef Kjell Jacobsson att företräda Hallstahammars kommun vid
föreningen Avfall Sveriges föreningsstämma och föreskriva att instruktion inför
årsstämma ska inhämtas från berörd nämnd.

_______
Exp till: Avfall Sverige AB, Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
Samtliga valda
Löneenheten
Nämndkansliet
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KF § 99
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31
december 2018 Dnr 60/16
Fredrik Simonsson (M) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Fredrik Simonsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, samt
att valet av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018
efter Fredrik Simonsson (M) kommer att utses vid fullmäktiges nästa
sammanträde.

_______
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Samtliga valda
Löneenheten
Nämndkansliet (2 ex)
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