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KF § 100
Upprop, kungörande, protokollets justering
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Inga-Lena Strömberg (V) och Barbara Hallström (L) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 7 juni 2016, klockan 16.30.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter för en information
av kultur- och fritidschefen om arbetet med färdigställande av kulturhuset och
dess verksamhet
Sammanträdet återupptas.
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KF § 101
Detaljplan för del av Kv Niten (Pl 210) – för antagande Dnr 16/14
Kv Niten är idag ett obebyggt grönområde i Hallstahammars östra delar. Området
har en gällande detaljplan som reglerade bostadsbebyggelse i form av radhus.
Detaljplanen är även hårt styrande vad gäller placering. För att skapa ett område
som är mer flexibelt med goda möjligheter till en attraktiv stadsmiljö föreslog
tekniska förvaltningen att en ny detaljplan skulle tas fram. Tekniska förvaltningen
fick i januari 2013 uppdrag att påbörja en ny detaljplan för området.
Under hösten 2015 togs ett planförslag fram och skickades ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet tillkom bland annat ett krav på en fördjupad miljöutredning vilket har gjort att planarbetet stagnerade under vintern. Miljöutredningen färdigställdes under februari 2016 och därefter har planförslaget färdigställts. Efter synpunkter i samrådet och granskningen har ändringar nu gjorts.
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 16 maj 2016 § 82.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Kv Niten (Pl 210), samt
att detaljplanen för Kv Niten (Pl 210) bedöms vara förenlig med kraven på en god
användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap Miljöbalken.

_______
Exp till: Planavdelningen
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KF § 102
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående användande av dataspel 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 centrum 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 underlaget och ha möjlighet att få fler grupper engagerade. Ett bra grepp när det gäller
just utveckling av stadsmiljöer är Minecraft. Dataspelet där man själv bygger sin
stad på det sätt man själv önskar. Idag finns flera utvecklade tjänster som är riktade till just samhällsplanering. Bygg ditt eget Hammartorg. 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 utformningen av centrum”.
Planavdelningen anför i skrivelse den 7 april 2016: ”Planavdelningen arbetar
frekvent med att utveckla och anpassa våra dialoger till kommuninvånarna för att
ge möjligheten till verklig påverkan. Vi har bland annat utvecklat metoder som
använder sig av digitala hjälpmedel i dialoger. Kartverktyget ’Kartlek’ har utvecklats i projektet Jämställt medskapande och användes som dialogverktyg med
barn med goda resultat. Kartlek är vidare planerat att användas för dialogerna i
planprogrammet. Minecraft är ett spännande program som vi ser kan användas i
dialoger kring samhällsplanering. Däremot har planavdelningen inte arbetat med
programmet tidigare och arbetsbelastningen med att implementera och planera en
dialog anses vara tidskrävande. Vi anser i detta fall att vi har tagit fram bra dialoger samt verktyg för att nå de personer som vi vanligtvis har svårt att nå. I framtida planering vill vi gärna pröva nya metoder för dialog där Minecraft kan anses
vara en av dessa.”
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 83.
I ett anförande yrkar Hans Strandlund (M) bifall till motion.
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Forts KF § 102
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av planavdelningen den 7 april 2016.

_______
Exp till: Jenny Landernäs
Planavdelningen
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KF § 103
Anhållan om medel för en utökad städpatrull 2016

Dnr 130/16

Tekniska nämnden har den 27 april 2016 § 53 beslutat föreslå fullmäktige att
medge tekniska nämnden 300 000 kronor för utökad städpatrull 2016 och att
kostnaderna härför finansieras i bokslut 2016.
Tekniska förvaltningen har för avsikt att inrätta en extra städpatrull för städning
längs Kolbäcksån. Städpatrullen föreslås bestå av en arbetsledare och åtta ungdomar i åldern 16-17 år. Deras uppgifter blir t ex att rensa rastplatser, parkeringsplatser, stigar längs ån från sly och skräp. Förslagsvis kan de även se till att vindskydden är hela och fungerar, att det finns ved vid platsen samt rapportera brister
som de inte själva kan åtgärda.
Verksamheten föreslås pågå under åtta veckor under samma period som den
övriga städpatrullen verkar i kommunen.
Kostnaden för patrullen blir ca 300 000 kronor inklusive arbetsledare och hyra av
minibuss.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 85.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att medge tekniska nämnden 300 000 kronor för utökad städpatrull 2016 och att
kostnaderna härför finansieras i bokslut 2016.

_______
Exp till: Ekonomi- och planering
Tekniska nämnden
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KF § 104
Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2017

Dnr 116/16

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har den 23 mars 2016 § 25
beslutat att hemställa hos respektive medlemskommun om att anta taxa för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2017 samt att godkänna att Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, från och med 2018 års taxa, får räkna upp
taxan enligt KPI okt-okt, basår 1980, och att taxan därmed fortsättningsvis kan
antas av direktionen och ej behöver tillställas medlemskommunerna för årligt
beslut, dock under förutsättning att endast indexuppräkning sker.
I MBRs taxa för 2017 föreslås att uppräkning sker enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) prisindex PKV för löner och övriga kostnader. Taxan för 2017
har kompletterats med dykrobot.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 86.
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del fastställa taxan för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund för
2017.

_______
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund
Reglementspärmen
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KF § 105
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 1 år 2016 Dnr 133/16
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska ske en gång i kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO,
och kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2016 visar att det fanns
åtta 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 april 2016 § 43 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 87.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

_______
Exp till: Socialnämnden
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KF § 106
Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1 år 2016 Dnr 132/16
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 kvartalet dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och kommunens revisorer,
dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 1 år 2016 visar på att det vid
denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts.
Socialnämnden har den 28 april 2016 § 42 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut kvartal 1 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Kommunstyrelen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 88.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

_______
Exp till: Socialnämnden
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KF § 107
Ansökan om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping,
Arboga och Kungsör Dnr 119/16
Överförmyndarnämnden föreslår den 13 april 2016 § 12 att fullmäktige ska besluta att ansöka om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping,
Arboga och Kungsör.
Överförmyndarnämnden anför i skrivelse den 14 mars 2016 bl a att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun är organisatoriskt placerad hos socialförvaltningen. Överförmyndarhandläggarna har tidigare varit två personer med en
tjänstgöringsgrad tillsammans på 1,25 åa. Detta förändrades under 2015, då inflödet av ensamkommande flyktingbarn ökade mycket på kort tid. Sedan hösten
2015 består handläggartiden av 1,5 årsarbetare. Handläggarna har förutom de till
tjänsten tillhörande arbetsuppgifterna även ansvaret för att hantera nämndens
frågor, skrivningar, kallelser, m m då det inte finns någon nämndsekreterare att
tillgå. Då uppgifterna är fördelade på två personer så är sårbarheten väldigt stor.
Om en av handläggarna har någon form av ledighet och den andre blir sjuk så är
hela avdelningen tomställd. Det finns också en problematik i att de två handläggarna ska kunna många av de kringliggande arbetsuppgifterna såsom fakturahantering, uppdatering av rutiner, dataprogram, sekreteraruppgifter, m m. Nämnden, tillsammans med handläggarna gjorde i mars ett studiebesök i Köping som är
värdkommun för en gemensam nämnd för de tre kommunerna Köping, Arboga
och Kungsör. De har också tidigare haft en eller två handläggare per kommun och
på grund av bl a sårbarheten så valde de att lägga samman alla tre kommunerna i
en nämnd. I den nämnden finns en ordinarie ledamot och en ersättare från varje
kommun. Nämnden blev inbjuden till att ansöka hos Köpings kommun om att
delta i samarbetet med dem och deras gemensamma nämnd genom att framställa
till nämnden om detta.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 89.
Kommunfullmäktige beslutar
att ansöka om medlemskap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör.
_______
Exp till: Köpings kommun
Gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör
Kungsörs kommun
Arboga kommun
Överförmyndarnämnden
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KF § 108
Svar på motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius (M) och Bertil Bredin (M)
angående införande av ett integrationsstipendium Dnr 258/15
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders
Randelius och Bertil Bredin, samtliga (M) anför i en motion den 22 oktober 2015:
”Aldrig har vikten av god integration varit större än idag. Hela Europa befinner
sig i den största flyktingströmmen sedan andra världskriget och vi i Sverige och
Hallstahammar tar ett stort ansvar. Tyvärr så ser prognosen för fred i de krigshärjade länderna ut att vara långt borta vilket betyder att människor som behöver
fly kommer att göra det under lång tid framöver.
En god integration är vägen till ett stabilt samhälle och en stark välfärd. Människor som kommer hit måste få förutsättningar att starta ett nytt liv här. Barn behöver ha goda förutsättningar för skolan, vuxna för att kunna få ett jobb. I vår
kommun finns det många goda exempel på lyckad integration, människor som
trots motgångar lyckats inom både studier och yrkesliv. Det finns också många
organisationer och enskilda personer som gör stora insatser för att hjälpa andra
människor, utan egen vinning. Dessa personer, grupper, organisationer skall vi
lyfta fram. Belysa deras bedrifter och ytterligare motivera till att fortsätta arbeta
och utvecklas. Vi står inför stora utmaningar men vi gör också väldigt mycket
bra. Det är dags att det goda, det positiva får lite extra utrymme. Genom att bygga
broar och skapa vägar för människor att mötas skapar vi också ett tryggt och stabilt samhälle.
Idag finns stipendium att söka för den/de som inom kultur och fritid eller inom
idrotten gjort något som bör belysas. Detta borde även tillämpas den/de som på
ett gott sätt framhävt den goda vägen till integration.
Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar:
- att inrätta ett integrationsstipendie för den/de som på ett föredömligt sätt bidragit
till en god integration.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 22 mars 2016 bland annat att: ”Idén med
ett integrationsstipendium eller liknande i Hallstahammars kommun torde vara ett
uppskattat inslag ibland annat i integrationsarbetet. Det finns vinster med att lyfta
positiva exempel för fortsatt utveckling och arbete kring integrationen.”
Det anförs även i socialförvaltningens skrivelse att ett integrationsstipendium
eller integrationspris finns i ett flertal svenska kommuner. Socialförvaltningen
redogör för exempel om integrationsstipendium i Ludvika kommun, Kalix kommun, Alvesta kommun och Linköpings kommun.
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Forts KF § 108
Socialnämnden föreslår den 28 april § 46 dels att motionen om inrättande av ett
integrationsstipendium ska bifallas, dels att uppdra till socialnämnden att införa
ett integrationsstipendium, dels att medel tas ur flyktingfonden för tilldelning av
integrationsstipendiet, dels att delegera till socialnämnden om upprättande av
riktlinjer och rutiner för hur stipendiet ska hanteras.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 90.
I var sitt anförande yrkar Hans Strandlund (M), Rolf Korsbäck (S), Reijo Tarkka
(V) och Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motion gällande inrättande av ett integrationsstipendium,
att uppdra till socialnämnden att införa ett integrationsstipendium,
att medel tas ur flyktingfonden för tilldelning av integrationsstipendiet, samt
att delegera till socialnämnden om upprättande av riktlinjer och rutiner för hur
stipendiet ska hanteras.
Mot beslutet reserverar sig Gary Slater (SD) och Ove Grandin (SD).

_______
Exp till: Jenny Landernäs
Hans Strandlund
Stieg Andersson
Håkan Freijd,
Anders Randelius
Bertil Bredin,
Socialnämnden
Reglementspärmen
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KF § 109
Västmanlands Samtrafikförbunds – ansvarsfrihet för Samtrafiks likvidation
Dnr 5/16
Samtrafiks revisorer har inkommit med revisionsrapport och revisionsberättelse
gällande Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation. I revisionsberättelsen
finns en uppmaning att medlemmarnas fullmäktige skall bevilja likvidatorn
ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.
Revisorerna tillstyrker för sin del att fullmäktige beviljar likvidatorn ansvarsfrihet
för den sista perioden av likvidationen
Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet skall
beviljas eller vägras.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 maj 2016 § 91.
Kommunfullmäktige beslutar
att likvidatorn beviljas ansvarsfrihet för sista perioden av likvidationen.

_______
Exp till: Västmanlands Samtrafikförbund
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KF § 110
Principer för kanot- och båtbryggor, gång- och cykelvägar m m längs
Strömsholms kanal Dnr 103/16
Catarina Pettersson (S) och Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
I deras ställe inträder Lennart Andersson (S) och Tommy Claesson (S). Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Stieg Andersson (M) övertar ledningen av sammanträdet.
Styrelsen för Strömsholms kanal har tillskrivit ägarkommunerna och föreslagit
generella principer för drift- och underhåll av anläggningar längs kanalen. Av
skrivelsen framgår vidare att syftet med inventeringen har varit att klargöra vem
som äger och är ansvarig för drift- och underhåll av respektive anläggning.
Strömsholms kanal har tagit fram generella principer som man vill fastställa med
respektive kommun.
Strömsholms kanal föreslår följande generella principer: Den kommun som använder bro/broar för gång- och cykeltrafik står för reparation på grund av slitage
till följd av gång- och cykelbrons användning. För gång- och cykelvägar som är
anlagda längs kanalen på kanalbolagets mark, ansvarar respektive kommun. Om
båtbryggor ligger i anslutning till slussar ansvarar kanalbolaget för dessa. Om
kanal/båtbryggor ligger utanför anslutning till slussar ansvarar respektive kommun för dessa. Kanalbåtbryggor uppförda för kanalbåtar och kommersiell trafik
ansvarar kommunerna för. Ansvar betyder löpande underhåll och renovering.
Kanotbryggor och kanotramper intill slussområdet sköter Kanalbolaget.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 mars 2016 bland annat att ”En
underhållsbesiktning och kostnadsbedömning av erforderligt underhåll planeras
att utföras under våren 2016 under förutsättning av att Kommunfullmäktige beslutar att de föreslagna principerna ovan ska gälla för respektive kommun. Resultatet av underhållsbesiktningen och kostnadsbedömningen kommer att tas upp
i kommande äskanden i samband med den årliga budgetprocessen. I skrivelsen
anges under övrigt att det finns önskemål om att Hallstahammars kommun ska
ansvara för tömning av sopor, tömning av torrdass (TC) samt vindskydd. Tekniska förvaltningen har inte längre ansvar för renhållningsfrågor utan det kommer
att ligga på kommunalförbundet Vafab miljö från och med 1 april 2016. Tekniska
förvaltningen har ingen möjlighet att underhålla vindskydd utefter kanalen. Den
organisation som en gång i tiden anordnat och byggt vindskydden har också
underhållsansvaret för vindskydden. Under generella principer för kanotbryggor
och upptagningsramper föreslås att ett kanotpass med en taxa ska införas för att
finansiera kostnader för att underhålla kanotbryggor och upptagningsramper.
Denna princip kan inte innefattas i de generella principerna och är inget som tekniska förvaltningen kan ställa sig bakom utan det är i så fall ett beslut som tas i
kanalbolagets styrelse.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Forts KF § 110
I skrivelsen finns också önskemål om att få tillgång till maskiner o.dyl. för olika
former av markarbeten. Detta kan inte innefattas i de allmänna principerna. Om
det är möjligt med hänsyn till andra arbeten som skall utföras så kan tekniska förvaltningen utföra markarbeten mot betalning. Detta får vi ta ställning till från fall
till fall.”
Tekniska nämnden har den 30 mars 2016 § 46 beslutat att föreslå fullmäktige att
ställa sig bakom principerna under förutsättning att likalydande beslut fattas i
övriga ägarkommuner.
Kommunstyrelsen har behandlar ärendet den 16 maj 2016 § 98.
I ett anaförande yrkar Hans Strandlund (M) bifall till överenskommelsen under
förutsättning att riktlinjerna skrivs om efter de synpunkter tekniska förvaltningen
för fram i skrivelsen från 20 mars 2016, dvs de skrivningar kring ansvaret för
soptömning, underhåll av vindskydd, införande av kanotpass samt tillgång till
maskiner.
Anförande hålls av Marijo Edlund i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandluns (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att Hallstahammars kommun ställer sig bakom de delar som gäller de generella
principerna för broar, gång- och cykelvägar samt båtbryggor i enlighet med kanalbolagets förslag under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga
ägarkommuner.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) och Rolf Hahre (S). Hahre återtar
ledningen av sammanträdet.

_______
Exp till: Strömholms Kanal AB
Surahammars kommun
Fagersta kommun
Smedjebackens kommun
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 111
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31
december 2018 Dnr 60/16
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att entlediga Fredrik Simonsson
(M) från hans uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december
2018 efter Fredrik Simonsson (M) tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 112
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018
Dnr 60/16
Cecilia Goldmann (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Cecilia Goldmann (S) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, samt
att som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Cecilia
Goldmann (S) utse Anna Karin Folkesson (S).

_______
Exp till: Socialnämnden
Samtliga valda
Löneenheten
Nämndkansliet (2 ex)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 113
Anmälan av motion från Anna Gunstad Bäckman (C) angående riktlinjer
för dels krav på giftfria produkter vid upphandling, dels giftfri vardag i
kommunens verksamheter Dnr 156/16
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Centerpartiet
föreslår i denna motion att Hallstahammars kommun tar fram riktlinjer för att
kunna göra sig av med giftiga ämnen i sina verksamheter. Utifrån de senaste
åren har larmrapporterna om farliga ämnen i kläder, mat och kosmetika duggat
tätt. Många som försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen del,
vet att det inte är lätt. Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig
för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm, som kan leda till försämrad reproduktion och större risk för folksjukdomar som diabetes och bröstcancer.
Det här är helt ohållbart!
Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss själva och
våra barn. Vi arbetar för att fasa ut giftiga ämnen i vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ som ett viktigt led att belysa vikten av en god,
hållbar och kvalitativ arbetsmiljö. Farliga ämnen finns i nästan allt som vi
kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter, vattnet vi dricker, golvmattor
som vi går på eller leksaker som våra barn leker med. Endast för en bråkdel av
kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö.
I normalfallet testas ämnena dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta
av oss utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag. Som förälder och konsument kan man inte vara expert själv.
Genom att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun ska arbeta mot
en giftfri vardag samt att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria
produkter vid upphandling underlättas arbetet ur ett miljöperspektiv att skapa
en trygg och giftfri vardag för både medarbetare och de människor som finns i
våra verksamheter.
Jag föreslår att fullmäktige beslutar
att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur Hallstahammars kommun
ska arbeta mot en giftfri vardag genom att göra sig av med giftiga ämnen i
sina verksamheter.
att uppdra till styrelsen att ta fram riktlinjer för hur man ställer krav på giftfria
produkter vid upphandling.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2016-05-30

Sida

()

Forts KF § 113
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 114
Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående framtagande
av en träbyggnadsstrategi Dnr 157/16
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Sverige och
världens utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle där vi använder oss
av förnyelsebara material och som påverkar vår miljö så lite som möjligt.
Centerpartiet vill att Hallstahammars kommun på ett konkret sätt prioriterar trä
vid byggnationer. Vi har en hel del goda exempel på detta. Att bygga staden i
trä är något som blivit vanligare sedan det i mitten av 90-talet blev tillåtet att
använda trä som bärande material i bl.a. flervåningshus. Sedan sekelskiftet har
träbyggnation av flerfamiljshus och broar ökat stadigt. Drygt 200 kommuner i
Sverige byggs nu bärande moderna träkonstruktioner i flervåningshus eller
större andra byggnader eller i broar.
Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som
finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Byggtiden kan kortas och personalstyrkan i byggprocessen kan minska. Byggplatserna försvinner till förmån för
montageplatser. Transportkostnaderna kan halveras då råvaran väger mindre än
traditionella byggmaterial och att den kan produceras på nära håll. Många
fabriker för byggnadssystemen läggs nära skogsråvaran, det vill säga i landsbygd. Därmed kan arbetstillfällen flyttas till landsbygdsområden. Trä ger också
ett sunt och trivsamt inomhusklimat, då trä har en fuktutjämnande kapacitet.
För miljön innebär det sänkta koldioxidutsläpp. Träbroar är ett annat exempel
på träbyggnadsteknikens fördelaktiga tekniska och ekonomiska potential.
Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen trähusbyggande i sina kommuner. En sådan strategi skulle sätta fokus på en miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad.
Jag vill härmed yrka på
Att Hallstahammars kommun antar en träbyggnadsstrategi.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 115
Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin
(C) angående införande av djurskyddskrav vid upphandling av animaliska
produkter Dnr 158/16
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion den 23
maj 2016: ”Hallstahammars kommun har ett på många sätt bra reglemente för
upphandling. Men inget är så bra att det inte kan förbättras ytterligare. Vi som
är motionärer anser att även djuren ska få bättre levnadsvillkor, detta kan
Hallstahammars kommun bidra med.
Idag saknas krav på att kött och mejeriprodukter som serveras i Hallstahammars kommun omfattas av bra djurskyddsstandard. Svenskt kött och övriga
svenska animaliska produkter gör det och bidrar också till en ekologisk mångfald och lägre koldioxidutsläpp än utländska animaliska livsmedel och dessutom är svenskt kött fritt från antibiotika och fritt från tillväxthormoner. Det är
därför på tiden att vi Hallstahammars kommun ställer krav på bra djurskyddsstandard vid upphandling av animaliska produkter.
Enligt Konkurrensverkets Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid
offentlig upphandling är det tillåtet ställa krav på bland annat djurskydd.
Konkurrensverket skriver bland annat:
’ … upphandlande myndigheter har stor frihet att bestämma vad det är de vill
köpa och vilka egenskaper och vilken kvalitet den aktuella varan, tjänsten eller
byggentreprenaden ska ha.’
Det är alltså fullt möjligt, t.o.m. rekommenderat av EU, att vi ställer djurskyddskrav vid upphandling.
Med anledning av ovanstående yrkar Centerpartiet:
Att Hallstahammars kommun enligt Konkurrensverkets riktlinjer, inför djurskyddskrav vid upphandling av animaliska produkter.”
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 § 116
Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående statlig medfinansiering för byggande av laddstolpar för elfordon i kommunen
Dnr 159/16
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 23 maj 2016: ”Elektrifiering
kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp kompletterande
ladd-stolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.
Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har en hållbar laddinfrastruktur. Om man tittar på de försök till sammanställningar som
gjorts finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland.
Övriga landet har inte kommit riktigt lika långt.
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige besluta
Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart ladd-stolpar kan
byggas runt om i vår kommun.
Att ta fram förslag på finansiering med hjälp av nuvarande möjlighet till delfinansiering från staten.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

