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KF § 149 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Mariette Sjölund (S) och Marianne Avelin (C) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 28 oktober 2016, klockan 08.00.   
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KF § 150 
 
Delårsrapport per augusti 2016 samt nämndernas redogörelse över verk-
samheterna per augusti 2016    Dnr 229/16, 160/16 
 
Ekonomichefen anför den 2 oktober 2016 att årets första resultatprognos per april 
indikerade avvikelser för våra verksamheter. Flertalet styrelser och nämnder 
prognostiserar underskott trots historiskt höga tillskott i budget 2014-2016. 
Ramarna utökades 2014 i förhållande till 2013 års budget med 36 Mkr. Under 
2015 utökades ramarna med ytterligare 31 Mkr. I budget 2016 utökas ramarna 
med ytterligare nästan 32 Mkr. Under tre år har alltså verksamhetsramarna ut-
ökats med 99 Mkr. Nästan 1,5 gånger mer än skattetillväxten. Driftresultatet be-
räknades per april exklusive pensionskostnader till -13,8 , inklusive pensionskost-
nader -5,5 Mkr. 
 
Det är första gången sedan 2001 som prognosen pekar mot underskott. Resultatet 
beräknas f n uppgå till -10,3 Mkr enligt resultaträkningen. I år finns f n inga jäm-
förelsestörande intäkter som ”lyfter resultatet”. Delårsresultatet är betydligt högre 
än årsprognosen. Delårsresultatet uppgår till +25,9 Mkr. Skillnaden ligger bland 
annat i semesterlönehanteringen. Vidare slår lönerevisonen per april fullt ut under 
årets fyra sista månader. Dessutom ligger kostnaden för köpta platser (gymnasie-
skolan och individ och familjeomsorgens placeringar på en väsentligt högre nivå i 
förhållande till perioden januari till augusti). Beträffande semesterhanteringen 
påförs månadsvis intjänad semesterrätt. När den sedan tas ut minskas budgetkon-
tot i motsvarande grad. Under perioden september till december påförs sedan in-
tjänad semester som i flertalet fall redan är uttagen (årets semesterrätt, sparade 
semesterdagar ökar något mellan åren). Under perioden september till december 
beräknas resultat sjunka med omkring 35 Mkr. Utöver periodiseringen av intjänad 
respektive uttagen semester beräknas kostnaderna för placeringar inom barn och 
ungdomsvården öka under de resterande månaderna. I förhållande till föregående 
år ses liknande mönster. Delårsresultatet ger alltså en något för bra bild över det 
ekonomiska läget men skillnaden för våra verksamheter i år är väsentligt större än 
tidigare år. Tidigare år har en resultatförsämring årets sista 4 månader om max 20 
Mkr kunnat iakttagas. Det ekonomiska läget för flertalet nämnder är för närva-
rande svårbedömt. Stor risk för ett stort budgetunderskott föreligger. Driftredo-
visningen för våra egentliga verksamheter pekar mot ett budgetunderskott om -
22,9 Mkr. Inkl pensionskostnader uppgår budgetunderskottet till -15,6 Mkr. I 
förhållande till resultatprognos 1 per april har alltså budgetunderskottet ökat med 
drygt 10 Mkr. 
 
Svårigheter kvarstår för socialnämndens verksamhetsområde individ och familje-
omsorg samt äldreomsorg. Utöver detta prognosticerar barn- och utbildnings-
nämnden för första gången på många år budgetunderskott. Barn- och utbildnings-
nämndens underskott kan helt hänföras till köpta gymnasieplatser,  
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Forts KF § 150 
 
såväl antalet som priset per plats påverkar utfallet. När man analyserar beräknat 
utfall framträder att relativt stora budgetöverskott finns på intäktssidan, såväl 
verksamheternas intäkter som gemensamma finansiella intäkter. Detta har beak-
tats i mål och budgetomgången för åren 2016-2018. Dock inte fullt ut utan även 
för år 2016 beräknas budgetöverskott för dels verksamhetens intäkter som för 
gemensamma intäkter under finansförvaltningen. Pensionskostnaderna ger dess-
utom budgetöverskott. 
 
Skatteprognos uppvisar mot budgeten underskott om 5,2 Mkr till följd av lägre 
skattekraftstillväxt än vad regeringen räknade med i budgetpropositionen för år 
2016 samt en mindre avvikelse beträffande antalet kommuninnevånare per 1 
november 2015. Sedan 1 november 2015 har befolkningsläget klart förbättrats 
och just nu indikeras en kommunbefolkning för läget augusti/september kring 
15 830 personer, en ökning med 185 personer sedan årsskiftet och över nu 
gällande befolkningsprognos. 
 
Styrelsen och nämnderna anmodas att upprätta handlingsplaner och följa upp sina 
tidigare handlingsplaner för att nå bättre överensstämmelse mellan tillgängliga 
medel och verksamhetens behov. 
Det blir nu extra viktigt att inför avstämningsbeslutet analysera läget och bland 
annat följa upp: 
*Analys av över- och underskott per verksamhet o typ. 
*Vad täcks av ramökningarna 2017-2019? 
*Vad kvarstår och finns det planer för dessa kvarstående obalanser? 
*Kan vi avstå från att starta upp nya och/eller utökade verksamheter och istället 
täppa budgetbrister? 
*Vad har hänt sedan kommunfullmäktiges beslut i juni, positivt och negativt.  
*Vidare, hur kan vi arbeta för att bryta den ökande sjukfrånvaron? 
Det är viktigt att hålla i, hålla ut och våga vara långsiktliga så att effekterna har 
bäring över tid. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 156. 
 
Kommunchef Carin Becker-Åström och ekonomichef Kenth Erngren redogör för 
delårsrapporten. Efter redogörelsen lämnar de sammanträdet. 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Åsa Kfouri (MP) och Mariette 
Sjölund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa delårsrapporten per augusti och årsprognosen för år 2016, 
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Forts KF § 150 
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med avstämningsbeslutet för Mål 
och budget 2017-2019 till kommunstyrelsen inlämnar handlingsplaner för att 
kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få 
bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi,  
 
att styrelsen och nämnderna utifrån årsprognosen noga analyserar hur verksam-
heten över tid kan bedrivas inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige 
beslutat om för perioden 2017-2019 bland annat utifrån punkterna ovan, 
 
att samtliga nämnder, senast under första kvartalet 2017, till kommunstyrelsen 
redovisar dels faktiska kostnader för sjukskrivningar under 2016, (sjuklön, vika-
riekostnader/fyllnads- och övertidskompensation) dels handlingsplan för hur man 
avser att arbeta med att få ner sjukskrivningstalen, samt 
 
att notera styrelsens och nämndernas rapporter som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Samtliga nämnder  
 Ekonomichefen 
 Kommunchefen 
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KF § 151 
 
Godkännande av köpekontrakt – Hallstahammar Tuna 1:92    Dnr 219/16     
 
Tekniska nämnden föreslår den 28 september 2016 § 107 att fullmäktige ska god-
känna köpekontrakt avseende Hallstahammar Tuna 1:92. 
 
Tekniska förvaltningen har för avsikt att sälja del av fastigheten Hallstahammar 
Tuna 1:92. Kommunfullmäktige har fastställt att priset på industrimark är 80 kro-
nor per kvadratmeter. Marken som är tänkt att säljas gränsar till Trädgårdsgatan i 
nordväst och idag finns det en trädridå som förvaltningen föreslår ska bevaras på 
en del av den försålda fastigheten. Av karta framgår det att det är åtta meter inom 
det som på detaljplanen är prickad mark. Förvaltningen föreslår att man gör av-
steg från kommunfullmäktiges fastställda pris på industrimark och säljer marken 
med trädridån för 40 kronor per kvadratmeter, övrig mark för 80 kronor per 
kvadratmeter.  
 
Köpeskillingen uppgår till 108 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 158. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
 
att godkänna köpekontrakt avseende Hallstahammar Tuna 1:92 enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KS § 152 
 
Tomtpris för samfälld mark på del av Frössvi 4:1    Dnr 220/16 
 
I södra Näs finns ett planlagt område som nu planeras för nya villatomter. Pro-
jekteringen är i huvudsak klar och under september så kommer gator samt VA att 
börja byggas. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att marken för villatomter 
ska säljas till ett tomtpris om 410 kronor per kvadratmeter. Kommunens ur-
sprungsförslag har varit villatomter där man för att få lämplig storlek på tomterna 
gjort så kallade skafttomter för att få väg till de bakre tomterna. Dessa tomtköpare 
får kostnader för drift- och underhåll av denna väg som blir ca 40 meter lång. 
Detta kan innebära att dessa tomter blir svåra att sälja. Tekniska nämnden har där-
för för avsikt att teckna avsiktsförklaring med Verold AB med rätt att sälja tom-
terna enligt konceptet Seniorvillan. 
 
Detaljplanen tillåter inte att kommunen bygger gator på den del av marken i 
detaljplanen som är markerad som kvartersmark för bostäder. Det kan däremot 
bildas en samfällighet för dessa gator som ansluter till seniorvillorna. Samfällig-
heten bildas när marken styckas och avtal tecknas med entreprenören om köp av 
den samfällt ägda marken. Entreprenören anser att det går att sälja de enskilda 
villatomterna för 410 kr/kvm men att för den samfällda marken så kan man inte 
betala mer än 200 kr/kvm. 
 
Tekniska nämnden har den 28 september 2016 § 105 beslutat att stycka av del av 
Frössvi 4:1 samt teckna avsiktsförklaring med Verold AB med rätt att sälja tomter 
på del av fastigheten Förssvi 4:1. Vidare föreslår tekniska nämnden att fullmäk-
tige ska besluta att den samfällda marken för del av Frössvi 4:1 säljs för 200 kro-
nor per kvadratmeter. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 159. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att den samfällda marken för del av Frössvi 4:1, säljs för 200 kronor per kvadrat-
meter, i enlighet med enligt en till ärendet höra bilaga 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
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KF § 153 
 
Svar på motion av Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) angående 
tillgänglighet i Folkets Hus   Dnr 280/15 
 
Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 24 november 
2015: ”Hallstahammars kommun har som fastighetsägare en skyldighet att till-
godose tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde. Folkets Hus i Hallsta-
hammar är i dagsläget inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Behov av åtgärder finns också för personer med nedsatt orienteringsförmåga. 
 
Lagen ställer retroaktiva krav på fastighetsägare till publika lokaler enligt SFS 
2103:9 HIN 3. I fallet med Folkets Hus saknas exempelvis möjlighet för personer 
med nedsatt rörelseförmåga att nå husets övre plan. 
 
Därför yrkar Moderaterna i Hallstahammar på: 
 
att fullmäktige beslutar om en skyndsam utredning av nödvändiga åtgärder 
att åtgärder därefter vidtas utan dröjsmål 
att kostnaderna skall belasta kommunens investeringsbudget” 
 
Tekniska nämnden beslutade den 9 mars 2016 § 31 att motionen ska anses besva-
rad med hänvisning till tekniska förvaltningens skrivelse den 24 februari 2016. I 
skrivelse anför tekniska förvaltningen bland annat att: ”HIN 3 avser enkelt av-
hjälpta hinder. Med denna föreskrift avses, hinder som kan avhjälpas i lokaler dit 
allmänheten har tillträde, utan omfattande ombyggnationer.” Vidare anför för-
valtningen: ”En anpassning av lokalerna så att det övre planet i lokalen skulle bli 
tillgängligt är inte ett enkelt avhjälpt hinder eftersom det skulle innebära bety-
dande kostnader att utföra en sådan åtgärd. Kostnaden för en ny hiss i byggnaden 
är betydande. Hela markplanet i byggnaden är tillgänglig (även för personer med 
funktionshinder) genom entrén i norr. Här finns även en handikapptoalett i när-
heten av entrén. För att kvalitetssäkra att kommunen uppfyller kravet på enkelt 
avhjälpta hinder i lokalen föreslås att en inventering av markplanet görs mot 
lagens krav. Detta bör göras av en sakkunnig inom området. Motsvarande inven-
tering har gjorts på kommunens övriga fastigheter men detta var i samband med 
att lagen trädde i kraft och åtgärderna skulle vara utförda senast 2010. Hallsta-
hammars kommun ägde inte Folkets Hus vid den tidpunkten och därför finns inte 
fastigheten med bland de fastigheter som inventerades och åtgärdades då.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2016 § 75 att återremittera ärendet för 
att en skyndsam utredning ska göras av nödvändiga åtgärder, att åtgärder därefter 
vidtas utan dröjsmål, samt att kostnaderna skall belasta kommunens investerings-
budget. 
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Forts KF § 153 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 september 2016 bland annat att 
”Att göra det övre planet tillgängligt innebär att det behöver byggas en hiss 
mellan bottenplanet och det övre planet. Kostnaden för en sådan hiss ligger på i 
storleksordningen 1,5 – 2 mkr. Detta kan inte räknas som enkelt avhjälpta hinder. 
Det övre planet hyrs också ut till Hallstaparken AB och är därför inte en offentlig 
lokal. Den offentliga delen av byggnaden är den nedre delen (Forumdelen) och 
denna del av lokalen är tillgänglig från den norra entrén. Kostnaden för att låta en 
tillgänglighetskonsult göra en utredning av tillgängligheten ligger på i storleks-
ordningen 50 – 100 tkr. Om detta ska utföras så måste medel för detta anslås från 
tekniska nämndens oförutsedda driftsmedel.” 
 
Tekniska nämnden föreslår den 28 september 2016 § 104 att motionen ska anses 
besvarad med hänvisning till tekniska nämndens skrivelse den 16 september 
2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 161. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M) i vilket han yrkar som ett tillägg till kom-
munstyrelsens förslag att en utredning av tillgängligheten i Folkets Hus görs då 
Hallstahammars kommun är fastighetsägare och att utredningen ser över andra 
tekniska lösningar än hissinstallation för att tillgängliggöra hela byggnaden.  
 
Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag och avslag på Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra en utredning av tillgängligheten av 
Folkets Hus lokaler i markplan, samt att motion ska anses vara besvarad med vad 
som anförs av tekniska nämnden den 28 september 2016 § 104. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Alicia Stenfors (M), 
Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 
Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Marianne 
Avelin (C) och Gary Johnsén (SD). 
 
_________ 
Exp till: Håkan Freijd 
 Anders Randelius  
 Tekniska nämnden 
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KF § 154 
 
Svar på motion av Marianne Avelin (C) angående projektering av 
Kyrkbyområdet 2016 för bostadsändamål    Dnr 51/16 
 
Marianne Avelin (C) anför i motion den 21 februari 2016: ”Det börjar bli efter-
frågan 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.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 augusti 2016 att ”Hallstahammars 
kommun köpte 2012 in ett drygt 17 ha stort område i Kyrkbyn för framtida 
exploatering. Den norra delen av området lämpar sig väl för byggande av bostä-
der. Området gränsar mot Kyrkbygatan till vilken en kommande infartsväg till 
området kan anslutas. I gatan finns också vatten- och avlopp. I öster gränsar om-
rådet mot Kyrkbyåsens naturreservat. Området är ett s.k. natura -2000 område 
och kommande byggnation omfattas av de restriktioner som detta innebär. Även 
verksamheter eller åtgärder utanför ett Natura 2000-område omfattas av till-
ståndsplikt om de på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-om-
råde. Så kan t.ex. byggnation av väg eller hus, avverkningar i eller i omedelbar 
närhet av ett område och alla åtgärder som kan påverka hydrologin i Natura 2000-
området vara tillståndspliktiga.   
 
I söder finns Strömsholms golfbana som om behov finns kan byggas ut inom den 
inköpta marken. Ca 200 meter nordväst om området ligger Tunbo skola. Marken 
är idag utarrenderad och brukas som åkermark. Markförhållandena inom området 
består enligt SGUkartor av glacial lera och av postglacial finlera eller silt. Det är 
därför sannolikt att kommande bebyggelse måste ske med stödpålar till fast mark. 
Ledningsrätter finns inom området för en riksteleledning samt för vatten och av-
lopp. I anslutning till väg 252 i väster planeras en gång- och cykelväg mellan 
Kolbäck och Strömsholm. Innan exploatering bör en ny detaljplan tas fram för 
området för att klarlägga förutsättningarna för en kommande exploatering.” 
 
Tekniska nämnden har den 28 september 2016 § 103 beslutata att uttala att man 
anser att den norra delen av Kyrkbyområdet är lämplig för bostasbebyggelse. 
 
Planavdelningen anför i skrivelse den 12 april 2016 bland annat att den kommu-
nalt köpta marken på Kyrkbyn kan vara en lämplig plats för bostadsbebyggelse 
vilket prövas genom att kommunen tar fram en detaljplan. Först efter att en 
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detaljplan har vunnit laga kraft kan området projekteras och bebyggas i enlighet 
med den detaljplan som har tagits fram. Ett planarbete kan förväntas pågå under 
ett år, förutsatt att inga större utredningar behöver genomföras. I nuläget arbetar 
planavdelningen med två detaljplaner för att möjliggöra nya småhustomter. Pla-
nerna omfattar Fasanvägen i Hallstahammar och Kv Vattentornet (gamla cement-
gjuteritomten) i Kolbäck. Områdena skapar tillsammans cirka 40 småhustomter 
för kommunal försäljning. Tillsammans med exploateringen av en äldre detalj-
plan i Näs kommer kommunen att ha cirka 55 småhustomter till försäljning. Plan-
avdelningen ser stor vikt i att ha en strategisk planering vad gäller bostadsområ-
den för att på lång sikt underlätta ny bostadsbebyggelse. En väl uppdaterad över-
siktsplan eller bostadsförsörjningsplan kan vara ett steg i den riktningen. Det är 
samtidigt viktigt att göra en prioritering av i vilken ordning områden ska plan-
läggas och exploateras. I detta avseende ser inte planavdelningen att en ny detalj-
plan för Kyrkbyn bör påbörjas innan detaljplanen för Kv. Vattentornet har vunnit 
laga kraft.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober2016 § 161. 
 
I ett anförand yrkar Marianne (C) bifall till motionen. 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Mario Edlund (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Marianne Avelins (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att dels uttala att mark har köpts in för att möjliggöra framtida bostadsområden 
vid Vallby (Amsta 1:34) och Kyrkbyn (Kolbäcks kyrby 4:17) varivd prioritering 
av dessa områden kommer att aktualiseras vid framtagande av nya detaljplaner 
för bostadsändamål, dels att motionen ska anses vara besvarad med vad som ovan 
uttalats samt vad som anförs av tekniska nämnden den 28 september 2016 § 103 
och planavdelningen den 12 april 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Anna Gunstad Bäckman (C), 
David Lindberg (L) och Barbara Hallström (L). 
 
 
_________ 
Exp till: Marianne Avelin 
 Tekniska nämnden 
 Planavdenlningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 155 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Torbjörn 
Estelli (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M), Anders Randelius (M) 
om möjligheten till takcafé på kulturhuset m m    Dnr 46/16 
 
Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Anderson 
(M), Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 6 feb-
ruari 2016: ”Kulturhuset är under utveckling och kan bli en riktig samlingspunkt 
för många Hallstahammarsbor. 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 utsikt 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 evenemang/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” 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 september 2016 bl a att: ”Som 
kultur- och fritidsnämnden beslutat ska kulturhuset bli en viktig resurs och mötes-
plats för kommunens barn, unga och vuxna. Verksamheter som kommer att in-
rymmas i kulturhuset är bl a bibliotek, kulturskolans verksamhet inom bl a film-, 
dans-, sång-, musikstudio- och instrumentalundervisning, Ungdomens Hus, all-
mänkulturverksamhet (konsert-, teater), utställningsytor café m.m. Cafét är place-
rat på markplanet tillsammans med biblioteksverksamheten. Placeringen är vald 
med hänsyn till verksamheterna i kulturhuset och tillgängligheten för besökarna.”    
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 19 september 2016 § 45 att motionen ska 
avslås. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-24 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 155 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 163. 
 
I var sitt anförande yrkar Annica Lindholm (V) och Catarina Pettersson (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar bifall till motionen. 
 
Anförande hålls av Åsa Kfouri (MP) och Håkan Freijd (M). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och med avslag till Jenny Landernäs (M) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs av kultur- och fritids-
nämnden den 19 september 2016 § 45. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Alicia Stenfors (M), 
Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD). 
 
 
_________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Jenny Landernäs 
 Hans Strandlund  
 Torbjörn Estelli 
 Stieg Anderson 
 Håkan Freijd  
 Anders Randelius  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 156 
 
Entréavgift för större evenemang i kulturhuset   Dnr 216/16 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 9 september 2016 § 44 att fullmäktige 
ska beslut att ut en entréavgift vid de tillfällen som större evenemang genomförs 
på kulturhuset. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 12 september 2016 att Hallsta-
hammars kommuns kulturhus kommer att invigas i november 2016. Samtliga 
basverksamheter beräknas då vara igång som bland annat bibliotek, Ungdomens 
Hus, föreningsbyrå, allmänkulturverksamhet, kulturskola med musik, film- och 
dansverksamhet. Genom det förändringsarbete som kulturhusets olika verksam-
heter gemensamt arbetat med en längre tid har bl a resulterat i ett bättre lokalut-
nyttjande. Detta har möjliggjort att större evenemang också nu kan genomföras i 
kulturhuset. För att få kostnadstäckning för sådana typer av evenemang behövs 
en särskilt entréavgift tas ut enligt följande: 80 kronor för pensionär (från 65 år), 
100 kronor för vuxen (från 20 år) och avgiftsfritt för barn och unga upp till och 
med 19 år.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 164. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta ut en entréavgift vid till de tillfällen som större evenemang genomförs på 
kulturhuset enligt följande: 
 

• 80 kronor för pensionär (från 65 år), 
• 100 kronor för vuxen (från 20 år), 
• avgiftsfritt för barn och unga upp till och med 19 år. 

 
 
 
_________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2016-10-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 157 
 
Program för mål och uppföljning av privata utförare    Dnr 196/16 
 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige fr om den 1 januari 2015 för varje man-
datperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av 
privata utförare. Syftet med förändringen i kommunallagen är att förbättra upp-
följning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata 
utförares verksamhet. Programmet ska gälla för all verksamhet som drivs av pri-
vata utförare och där det finns ett avtal, det vill säga inom alla kommunala verk-
samhetsområden som vård och omsorg, vatten- och avlopp, kultur och fritid, 
kommunikationer och trafik, arkitekttjänster, sotning med mera. Programmet ska 
omprövas varje mandatperiod. 
 
Förslag till program har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 165. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta program för mål och uppföljning av privata utförare i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga nämnder 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 158 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 87/16 

 
Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige 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. Kommun-
fullmäktige 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 28 september 2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 oktober 2016 § 164. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 159 
 
Svar på  interpellation av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) 
angående vattentrycket i Kolbäck och övriga kommunen    Dnr 198/16 
 
Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en interpellation den 18 
augusti 2016: ”I somras brann en villa på Rösvägen i Kolbäck ner till grunden. 
Räddningstjänsten var snabbt på plats men villan kunde inte räddas. Boende i om-
rådet har i flera år klagat på dåligt vattentryck. Efter branden har de lämnat in en 
namninsamling där de utrycker 'sin oro över det exceptionellt dåliga vatten-
trycket’.  
 
I samband med branden blev det extra synligt när även trycket i vattenposterna 
som räddningstjänsten använder var otillfredsställande. Enligt skrivelsen var 
räddningstjänsten tvungen att kalla in en vattentank för att tillräckligt vatten inte 
kunde tas ur vattenposterna. Mätningar som gjordes nu efter semestern visar att 
trycket är under det acceptabla och en utredning om orsaken till det har startat. 
 
Om och i så fall vilken grad vattentrycket påverkade räddningsarbetet i det här 
fallet får räddningstjänsten uttala sig om. Men det är ett mycket allvarligt tillbud.  
 
Tillräckligt tryck för att brandkåren ska kunna släcka bränder är det minsta man 
kan begära i vårt moderna samhälle. Invånarna i Hallstahammar måste kunna 
känna trygghet i att räddningstjänsten ska kunna göra sitt jobb.  
 
Med anledning av ovanstående undrar vi om tekniska nämndens ordförande 
anser  
att det ska behövas en brand för att en utredning om ett mångårigt problem ska 
påbörjas? 
att vi har tillfredställande rutiner kring kontroll och mätning av vattentrycket i 
brandposter? 
 
Vi undrar också vad tekniska nämndens ordförande tänker vidta för åtgärder för 
att säkerställa att vattentrycket på den aktuella platsen och i övriga kommunen är 
tillfredställande?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationens ska besvaras vid dagens 
sammanträde.   
 
Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar: ”Nej det skall självklart inte be-
hövas en brand för att starta en utredning. Man arbetar redan regelbundet med 
underhållet av kommunens vattenledningsnät och i detta ingår även våra brand-
poster. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sida 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 159 
 
Tidigare kapacitetsmätningar och hydraulisk modell av ledningsnätet visar att 
trycket generellt är bra, i nordvästra delen av Hallstahammar, vissa delar av Kol-
bäck är trycket något sämre och vid maximal vattenförbrukning är vattnets has-
tighet mycket låg i stora delar av ledningsnätet.  Det är framförallt hastigheten i 
distributionsledningarna som är dålig, I huvudledningarna är den något bättre. 
 
I arbetsprogrammen för ledningsnätet så finns underhållsåtgärder för att förbättra 
tryck och flöde i kommunens 368 brandposter men med så många brandposter så 
tar det tid. Vid mätningar av tryck och flöde i brandposter sedan i våras har man 
konstaterat dåligt tryck i Olvsta, Vänsta, Herrskogen och Lustigkulla.  
 
Arbete pågår med att förbättra trycket i Vänsta men man har inte ännu kommit 
fram till lämplig lösning, Om man bara sätter in en tryckstegringspump så riskerar 
vi att få många vattenläckor på ledningsnätet. Sedan kan det också bli problem 
om man dimensionerar ledningsnätet utifrån släckvattenbehovet då detta kan be-
tyda dålig vattenomsättning med sämre vattenkvalité som följd. 
 
Våran ambition har varit att bibehålla totala mängden brandposter. En dialog med 
MBR kommer att inledas för att utreda vilka brandposter som är viktigast när det 
gäller tryck och kapacitet. Man kommer även att diskuteras om vi skall ha spe-
ciella snabb påfyllnads brandposter för att snabbt kunna fylla en tankbil med 
vatten. Speciella snabb påfyllnads brandposter direkt på huvudledningen är en 
vanlig lösning i landets kommuner. 
 
Som Tekniska Nämndens Ordförande har jag fullt förtroende för förvaltningen 
och de åtgärder man utför.” 
 
Anföranden hålls av Hans Strandlund (M), Mario Edlund (S) och Reijo Tarkka 
(V). 
 
Interpellationen anses härmed besvarad. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 160 
 
Svar på av interpellation av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och 
Håkan Freijd (M) angående sjukskrivningar inom hemtjänsten m m 
Dnr 214/16 
 
Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och Håkan Freijd (M) anför i en 
interpellation den 18 september 2016: ”På två år har sjukskrivningarna inom 
hemtjänsten ökat med 44 % och är nu uppe på höga 9,24%. Det är skrämmande 
siffror och skvallrar om en ohållbar situation. Hemtjänsten är en av de viktigaste 
tjänster som kommunen erbjuder. Trycket är stort och vi litar på att hemtjänsten 
klarar uppgiften när äldreboenden är fulla och vi tvingas förmå fler och fler äldre 
att bo kvar hemma med fler och fler insatser. 
 
Inom hemtjänsten är medarbetarna allt, att de är friska och mår bra är avgörande 
för att kommunen kan leverera god kvalitet till våra äldre. Att var tionde medar-
betare är hemma sjukskriven är ett stort misslyckande. Ökningstakten är också 
skrämmande, 44 % på bara två år.  
 
Med anledning av ovanstående undrar vi  
Vad beror de höga sjukskrivningstalen på? 
Vad tänker socialnämndens ordförande vidta för åtgärder för att få ner sjukskriv-
ningarna inom hemtjänsten? 
Vi undrar också om socialnämndens ordförande är nöjd med situationen och kan 
garantera god kvalitet till de äldre som har hemtjänst?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationens ska besvaras vid dagens 
sammanträde.   
 
Socialnämndens ordförande anför i sitt svar ” Det är sant som ni skriver i inter-
pellationen att hemtjänsten är en av de viktigaste tjänster som vi i kommunen kan 
erbjuda våra medborgare. Däremot skulle jag inte vilja säga att vi tvingas förmå 
fler och fler äldre att bo kvar hemma. Det finns äldre som faktiskt inte kan tänka 
sig att flytta någon annanstans överhuvudtaget. Det stämmer också att sjukskriv-
ningarna har ökat. -/-/ 
 
Mina svar blir då följande: 
De höga sjukskrivningstalen beror på en variation av många olika variabler. Där 
sjukdom, olycksfall, förslitningsskador m.m. kan vara några av orsakerna. 
Socialnämnden har redan påbörjat ett arbete tillsammans med HR för att komma 
tillrätta med sjukskrivningstalen. Ingången i detta arbete är att vi kommer titta 
ännu bredare på ohälsotalen. Vi vet att andra kommuner arbetar med all arbetspå-
verkande ohälsa och utifrån den aktuella situationen agerar man för att hjälpa 
medarbetarna att återgå i arbete. Livets svängningar måste och kommer att vägas 
in i hälsoarbetet på ett helt annat sätt än tidigare. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 160 
 
Naturligtvis är jag inte nöjd med de höga sjukskrivningstalen. Jag kan däremot 
garantera att den kompetenta personalen inom hemtjänsten levererar god kvalitet 
till de äldre.” 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Mariette Sjölund (S), Sigge Synnergård 
(L), Åsa Kfouri (MP), Tony Frunk (S), Tommy Emterby (KD), Marianne Avelin 
(C), Catarina Pettersson (S) och Agneta Ivemyr (S). 
 
Interpellationen anses härmed besvarad. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-10-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 161 
 
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 de-
cember 2018    Dnr 60/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 att entlediga Madelen 
Mikkelsen (S) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Madelen Mikkelsen (S) utse Roger Pistol (S), samt  
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Roger Pistol (S) utse Lena Hagemo (S). 
 
 
_________ 
Exp till: Roger Pistol 
 Lena Hagemo 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 162 
 
Fyllnadsval av nämndeman vid fr om den 1 januari 2017 t o m den 31 
december 2019    Dnr 60/16 
 
Ingmar Sten (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som nämnde-
man fr o m den 1 januari 2017.  
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Ingmar Sten (S) från sitt uppdrag som nämndeman fr o m den 1 
januari 2017, samt 
 
att som nämndeman fr o m den 1 januari 2017 och t o m den 31 december 2019 
efter Ingmar Sten (S) utse Jenny Hödefors (S). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Västmanlands tingsrätt, Box 40, 721 04 Västerås 
 Ingmar Sten 
 Jenny Hödefors 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 163 
 
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden t o m den 31 oktober 2018 
Dnr 60/16 
 
Åsa Kfouri (MP) anhåller i skrivelse den 22 oktober 2016 om att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Åsa Kfouri (MP) från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden, 
samt  
 
att som ledamot i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Åsa Kfouri 
(MP) utse Andreas Almqvist (MP). 
 
 
 
 
_________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Åsa Kfouri 
 Andreas Almqvist 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 164 
 
Anmälan av motion av Reinder Nispeling (L) angående ceremoni för nya 
svenska medborgare    Dnr 241/16  
 
Reinder Nispeling (L) väcker vid sittande sammanträde motion angående cere-
moni för nya svenska medborgare. Av motionen framgår ” Från och med 1 april 
2015 ska alla kommuner enligt lag ordna minst en gång per år en medborgar-
skapsceremoni för nya svenska medborgare som bor i kommunen för att högtid-
lighålla deras nya medborgarskap. Detta sker sedan flera år i andra kommuner i 
samband med nationaldagsfirandet. Kommunerna kan själva bestämma över 
ceremoniernas innehåll men ett lokalt kulturellt inslag som inlederceremonin 
skulle förstärka anknytningen till Hallstahammars kommun. Till en medborgar-
skapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är 
folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat 
svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare bjudits in 
till en sådan ceremoni. Medborgarskapet innebär för oss alla en viktig grund för 
demokrati och samhörighet. Att vara svensk medborgare är också ett ställnings-
tagande för sin egen framtid och Sveriges utveckling. Medborgarceremonin är en 
välkomstceremoni med budskapet att det svenska medborgarskapet är det vikti-
gaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren, staten och kommunen och som 
innebär både friheter, rättigheter och skyldigheter. 
-/-/-/ 
Med hänvisning till ovanstående, föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
- Att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som behövs för att vi till 
kommande år (nationaldagen) skall kunna välkomna våra nya svenskar på ett 
högtidligt och värdigt sätt 
- Att inbjudan till medborgarceremonin skickas i anslutning till medborgarskapet. 
- Att relevant, även lokal, information lämnas i samband med inbjudan. 
- Att samtliga politiska partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin. 
- Att ett lokalt kulturellt inslag får inrama ceremonin. 
- Att Hallstahammars kommun första ceremonin erbjuds till samtliga medborgare 
i Hallstahammars kommun som blev svenska medborgare sedan året 2000 och 
senare år. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Reinder Nispeling (L). 
 
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. 

   
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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