
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 20.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, reviso-

rerna Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) § 84. 

   
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 juni 2018 klockan 08.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 83 - 101 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Tommy Emterby (KD)   Marianne Matuszewski (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 83 - 101 
  
Sammanträdesdatum 2018-06-18 
  
Anslaget uppsättes 2018-06-25 

 
Anslaget nedtages 2018-07-17 

 2018-06-18 § 95    2018-07-11 § 95 
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 83 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Tommy Emterby (KD) och Marianne Matuszewski (S) att jämte ord-
föranden justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 25 juni 2018 klockan 08.30. 
 
Ordföranden informerar att punkten avseende interpellationen angående kanal-
pråmen utgår från dagens sammanträde då interpellanten inte närvarar vid dagens 
sammanträde.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 84 
 
Information från de förtroendevalda revisorerna    Dnr 324/17, 50/18 
 
Revisor Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) redogör för genomförd granskning 
av dels bidragsgivning till studieförbund och föreningar med avseende på inter-
kontroll, dels arbete med kränkande behandling och diskriminering inom grund-
skolans år 1-6.   
 
 
 
__________ 
Exp till: Revisorerna  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 85 
  
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2017 –  
ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 128/18 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 13 april 2018 inkommit med 
årsredovisning för 2017. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 26 mars 2018 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 maj 2018 § 106. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
KF § 86 
 
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritids-
nämnden fr o m den 21 juni 2018    Dnr 162/18 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 maj 2018 § 49 att kommunfullmäk-
tige beslutar om avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen fr o m den 21 juni 2018. 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 8 maj 2018 bl a att i Regional 
Kulturplan 2015-2018 finns skrivet: ”Utveckla samverkan mellan kommunernas 
folkbibliotek i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bib-
liotekstjänster i hela länet. Ett större medieutbud ska kunna nås av flera medbor-
gare på lika villkor.” För att skapa lika villkor för användarna och göra det enkelt 
för dem att utnyttja folkbibliotekens gemensamma medier har ett förslag om 
gemensam ersättningsmodell tagits fram. Att ha gemensamt beslutade ersätt-
ningar som blir lika för alla användarna gör att användarna kan låna och lämna på 
vilket folkbibliotek som helst i länet, under samma premisser. Att göra detta en-
kelt och lättfattligt underlättar också för biblioteken i kontakten med användarna. 
Att låna är gratis och att reservera föreslås också bli gratis. Det är när användaren 
återlämnar för sent eller tappar bort eller skadar medier som det uppstår kostna-
der. Genom den gemensamma upphandlingen av biblioteksdatasystem finns nu-
mera flera stödfunktioner att tillgå för alla kommuner. Dessa gör att användare 
enklare kan undvika förseningar och kostnader. Med anledning av ovanstående 
gemensamma taxor för folkbiblioteken i länet har samtliga taxor som finns för 
kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter sätts över. För att få bättre över-
blick har taxorna för biblioteksverksamheten, kulturhuset och allmänkulturverk-
samheten slagits ihop till en gemensam taxa. De ändringar som föreslås i befint-
liga taxor är de som rör de gemensamma nya taxorna för folkbiblioteken i Väst-
manland. Kulturskolan, Vallmobadet och Skantzö bad- och campings taxor berörs 
ej. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 126. 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Thure Andersen (S), Sigge 
Synnergård (L) och Catarina Pettersson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sina beslut den 24 oktober 2016 § 156 och den 28 novem-
ber 2016 § 179 fastställa avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom 
kultur- och fritidsnämndens verksamhet fr o m den 21 juni 2018 enligt en till 
ärendet hörande bilaga. 
 
_________ 
Exp till:   Reglementspärmen (bilaga) 
 Kultur- och fritidsnämnden (bilaga) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 87 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem 
fr o m den 1 augusti 2018    Dnr 168/18 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 22 maj 2018 § 41 att kommunfull-
mäktige beslutar om att anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för för-
skoleverksamhet och fritidshem.  
 
Nu gällande tillämpningsföreskrifter är antaget av kommunfullmäktige den 26 
oktober 2017 § 110. Den 12 december 2017 § 88 beslutade barn- och utbild-
ningsnämnden att justera maxtaxan från och med den 1 januari 2018. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat om tillämpningsföreskrifterna och 
i det nya förslaget har man bland annat tagit bort avgiftsfrihet för barn som är 
placerade i förskolan enbart med stöd av Skollagen 8 kap 7 och 9 §§. Som tillägg 
i det nya förslag finns bland annat ”Barn med funktionsnedsättning som fyllt 13 
år får ha fritidshem efter ordinarie skoltid och lov utan avgift enligt lagen om sär-
skilt stöd”, samt att en avgift på 50 kronor per bokad dag för barn som inte är in-
skrivna i fritidshem men har behov av tillfällig placering vid lov. Är behovet mer 
än 5 dagar per månad tas en månadsavgift ut. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 128. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sina beslut den 26 oktober 2017 § 110 och med verkan 
från och med 1 augusti 2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för 
förskoleverksamhet och fritidshem, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden dels att besluta om sådana redaktio-
nella ändringar i innehållet som direkt följer av lag, dels att justera taxan årligen 
utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. 
 
 
 
_________ 
Exp till:   Reglementspärmen (bilaga) 
 Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 88 
 
Reglemente för socialnämnden fr o m 1 juli 2018   Dnr 164/18 
 
Socialnämnden föreslår den 24 maj 2018 § 53 att kommunfullmäktige beslutar 
om att anta nytt reglemente för socialnämnden. 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 
§ 77. 
 
Med anledning av att fler individärenden måste beslutas av socialnämnden, då de 
inte går att delegera till arbetsutskottet, har ett förslag på nytt reglemente tagits 
fram där närvarorätten för ersättare på nämnden begränsas vid individärenden. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 4 juni 2018 § 129. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 77 och med verkan fr o m 
den 1 juli 2018 anta nytt reglemente för socialnämnden enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Socialnämnden 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 89 
 
Deltagande i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd fr o m den 1 
januari 2019, förslag till reglemente, samt finansiering härför   Dnr 119/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 § 107 att ansöka om medlem-
skap i gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga och Kungsör. Den 5 
oktober 2016 fick Hallstahammar svar från Köping om att det inte var möjligt att 
ingå i en gemensam nämnd förrän efter årsskiftet 2018/2019.  
 
Den 26 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige i Köping att godkänna Hall-
stahammars kommuns ansökan om medlemskap i den gemensamma överförmyn-
darnämnden för Köping, Arboga och Kungsör. Parallellt med detta har även 
Surahammars kommun gjort en förfrågan om inträde i den gemensamma nämn-
den. Från och med årsskiftet 2018/2019 kommer den gemensamma nämnden i 
Köping därmed bestå av fem kommuner. 
 
Köpings kommun har skickat över ett budgetförslag på det ekonomiska upplägget 
samt kostnader per kommun i den gemensamma nämnden samt ett förslag på 
reglemente. 
 
Överförmyndarnämnden föreslår den 9 maj 2018 § 64 att kommunfullmäktige 
ska besluta att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun träder in i den 
gemensamma överförmyndarnämnden i Köpings kommun från och med den 1 
januari 2019. Vidare föreslås att förslag till budget för 2019 (2020-2021) och 
reglemente godkänns. 
 
Eventuell övertalighet gällande personal som kan komma att uppstå hanteras av 
socialförvaltningen till vilken medarbetarnas anställningar hör. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 130. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun skall ingå i Västra Mälar-
dalens överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019,  
 
att godkänna förslag till budget för 2019 (2020-2021), samt 
 
att godkänna förslag till reglemente för Västra Mäldalens överförmyndarnämnd 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
__________ 
Exp till: Reglemente (bilaga) 
 Överförmyndarnämnden 
 Köping, Arboga, Kungsör och Surahammars kommuner 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 90 
 
Felparkeringsavgift i Hallstahammars kommun fr o m den 1 juli 2018 
Dnr 74/18 
 
Tekniska nämnden beslutade den 15 maj 2018 § 58 att föreslå kommunfullmäk-
tige att besluta om avgifter för felparkering inom Hallstahammars kommun.  
 
Nu gällande avgifter för felparkering beslutades av kommunfullmäktige den 25 
maj 2009 § 91.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 april 2018 bl a att den 1 mars 
2017 trädde en ny förordning i kraft (2016:897) som innebär att en kommun kan 
fastställa felparkeringsavgiftens belopp till högst 1 300 kronor. Trenden att par-
kera efter de kommunala gatorna i Hallstahammar har ökat. Detta innebär ett 
växande problem med felparkerade fordon i kommunen. Felparkerade fordon in-
verkar menligt på framkomlighet, tillgänglighet samt trafiksäkerhet och åtgärder 
måste vidtas för att komma till rätta med problemet.  
 
Hallstahammars kommun har idag en felparkeringsavgift om 500 kronor oavsett 
typ av felparkeringsförseelse. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att nya felparkeringsavgifter fastställs enligt 
följande: 
 
1 200 kronor för: 

- parkera utan tillstånd på plats för rörelsehindrade  
 
800 kronor för förseelser att parkera: 

- eller där stopp-/stannandeförbud gäller 
- på övergångsställe samt inom 10 meter före övergångsställe 
- på gång-/GC-bana 
- på busshållplats och kollektivkörfält 

 
500 kronor om du parkerar: 

- där det är parkeringsförbud 
- framför in- eller utfart 
- vägkorsning 
- mot färdriktningen 
- längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats 
- dubbelparkering 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 131. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF 90 
  
Tommy Emterby (KD) yrkar att avgiften för parkering utan tillstånd på parke-
ringsplats för rörelsehindrad ska vara 1 300 kronor. 
 
Anförande hålls av Stieg Andersson (M). 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 maj 2009 § 91 och fr o m den 1 juli 
2018 fastställa avgifter för felparkering inom Hallstahammars kommun enligt 
följande: 
 

• 1 200 kronor för: 
- Parkering utan tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrad 
 
• 800 kronor för:  

- Parkering där stopp-/stannadeförbud gäller 
− Parkering på övergångsställe samt inom 10 meter före övergångsställe 
- Parkering på gång- och eller/cykelbana 
- Parkering på busshållsplats och kollektivkörfält 
 
• 500 kronor för: 

- Parkering där det är parkeringsförbud 
- Parkering framför in- eller utfart 
- Parkering i vägkorsning samt inom 10 meter före och efter vägkorsning 
- Parkering mot färdriktning 
- Parkering längre tid än vad som är tillåtet på en parkeringsplats 
- Dubbelparkering, d v s när fordon upptar mer än en parkeringsplats 

 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hands Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), 
David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy 
Engström (KD), Anna Gunstad Bäckman (C) och Sari Svanström (C).    
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
 Polisen i Hallstahammar, Box 99, 734 23 Hhr 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 91 
 
Klimatanpassningsplan  2018-2025 – för antagande    Dnr 239/16 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 maj 2018 bland annat att 
Förenade nationernas klimatpanel, IPCC, har det senaste decenniet fastställt en 
konsensus om att människan har en negativ påverkan på klimatet genom använd-
ning av fossil energi och utsläpp av fossila växthusgaser. Klimatförändringarna 
påverkar i sin tur människan genom kraftigare väder såsom skyfall och värme-
böljor. Sverige fick en ny klimatlag 2018 med kraftiga mål om nollutsläpp av 
växthusgaser till 2045. Hallstahammars kommun har tagit fram en klimatanpass-
ningsplan för att arbeta mer strukturerat med klimatanpassningsåtgärder. 
 
Kommunstyrelsen har under 2016 satt som mål att en klimatplan och ett miljö-
program ska antas som led i arbetet för att miljöcertifiera kommunen enligt ISO 
14001 eller motsvarande standard till år 2018. 
 
Klimatanpassningsplanen bidrar till att nå en del av målen inom Agenda 2030 
och innehåller både förstudie och handlingsplan. Planen behandlar både den geo-
grafiska avgränsningen och kommunala verksamheter. I förstudien har en matris 
tagits fram och ger en prioritering över vilka åtgärder som är viktigast att börja 
med. Åtgärder riktas främst till kommunala verksamheter. Planen kommer att 
fokusera på värme- och vattenfrågan. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att alla förvaltningar ansvarar för att ta fram er-
forderligt underlag för fortsatt arbete och kommunstyrelsen ansvarar för arbetet 
som är strategiskt och tekniska förvaltningen ansvarar för genomförande av tek-
niska åtgärder. En arbetsgrupp, liknande den under framtagandet, behöver sättas 
samman och detta görs i samband med Agenda 2030. Arbetsgruppen behöver 
arbeta för att behövliga åtgärder genomförs och att klimatfrågan genomsyrar alla 
verksamheter. 
 
Merparten av åtgärderna i planen är av utredningskaraktär, men dessa kan 
komma peka på stora investeringar som behöver genomföras. Exempel på åtgär-
der är kylning av lokaler för att bevara ett skäligt inomhusklimat vid värmeböljor. 
Tekniska förvaltningen sköter installationen och hyresgästen får därmed ökad 
hyra, vilket behöver tas höjd för i budgetering. 
 
Klimatanpassningsplanen har varit ute på samråd mellan den 16 mars 2018 och 
den 2 maj 2018 hos samtliga nämnder förutom överförmyndarnämnden.  
 
Alla nämnder förutom kultur- och fritidsnämnden har haft synpunkter på planen 
som redovisas i en samrådsredogörelse.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 91 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 135. 
 
I var sitt anförande yrkar Åsa Kfouri (MP), Jenny Landernäs (M) och Catarina 
Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta klimatanpassningsplan för Hallstahammars kommun 2018-2025. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen (bilaga) 
 Kommunstyrelsen (bilaga) 
 Tekniska nämnden (bilaga) 
 Bygg- och miljönämnden (bilaga) 
 Barn- och utbildningsnämnden (bilaga) 
 Kultur- och fritidsnämnden (bilaga) 
 Socialnämnden /bilaga) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 92 
 
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017 – ansvarsfrihet för 
styrelsen    Dnr 141/18 
 
Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
VafabMiljö kommunalförbund har den 11 maj 2018 inkommit med årsredovis-
ning för 2017. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 23 april 2018 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 136. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
_________ 
Exp till:  VafabMiljö 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 93 
 
Resultatprognos per april 2018 för Hallstahammars kommun    Dnr 146/18 
 
Rapport ett med årsprognos visar exklusive placeringar i värdepappersportföljen 
ett underskott i förhållande till budgeterat resultat med -15 825 tkr. Inför budget-
året 2018 så räknades möjligheten med ny redovisningslag in som inkluderade 
fullfondering av hela pensionsskulden som funnits som en ansvarsförbindelse 
inom linjen. Det visades sig att den nya lagen inte innebar en fullfondering och 
det finns inte något klart förslag om det kan införas något till 2019 från ur-
sprungsförslaget. Den senaste indikationen är att det ska tillsättas en ny utredning 
som ska se över frågan. Om vi ändå i marginalen utanför årsprognosen räknar 
med dels en överskottsutdelning från Kommuninvest på 2 867 tkr som intäktför-
des efter rapportperioden och därtill lägger den portföljprognos som upprättats 
separat så tillför den på årsbasis 11 000 tkr. Det ger en avvikelse från årsbudget 
med -1 958 tkr. Det ytterligare som kan bidra till att nå det övergripande resul-
tatmålet är att förbättra nämndernas samlade årsprognos vilket uppgår till -2 840 
tkr för driftsnettot. Inför delårsrapporten per den sista augusti kommer möjlig-
heten att förankra en hanterbar lösning med avsaknaden av fullfondering för dels 
år 2018 såväl som år 2019 att undersökas. Om vi kan få acceptans för avsättning i 
en balansfond eller via annan lösning använda portföljen till viss del i budgeten 
så behöver vi veta att revisionen går med på vår hantering av redovisningen.  
 
Budgeten för investeringarna uppgår inklusive tilläggsbudget till 174 174 tkr och 
för perioden är det redovisat 21 277 tkr. Årsprognosen är 113 404 tkr vilket ger 
en avvikelse på 60 770 tkr. Den här stora investeringsvolymen är något som be-
höver begränsas och omfördelas på längre sikt i mer hanterbara planer för kom-
mande budgetarbete då avvikelser tar ett alltför stort budgetutrymme och skapar 
ekonomiska begränsningar. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 138. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultatprognos ett för år 2018, samt 
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen, i förekommande fall, inlämnar handlingsplaner för 
att kortsiktligt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt 
få bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi. 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga nämnder/styrelsen 
 Ekonomi- och finanschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 94 
 
Utbyggnad av bredband till landsbygden – finansiering härför   Dnr153/18 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse bland annat att Hallstahammars 
kommuns satsningar inom bredbandsutbyggnaden tillsammans med våran kom-
munikationsoperatör, Fibra har pågått ett antal år, en storsatsning har skett inom 
tätorterna Herrskogen, Kolbäck och Hallstahammar. Utöver detta har bredband 
dragitas fram till Säby, Borgåsund Sörstafors/Lyckhem och Strömsholmsområdet 
med flera så kallade mer glest befolkade områden. I tätorterna Kolbäck och Hall-
stahammar pågår för närvarande en stor satsning där kommunfullmäktige gett 
extra investeringsanslag. Projektet löper över minst två år och till sommaren 2018 
skall fiber/tomrör (förberedda kanaler för framtida fiber) finnas till flertalet hus i 
tätorterna Kolbäck och Hallstahammar. I skrivande stund har kommunen fått in 1 
484 avtal om fiberanslutning. Projektet har varit framgångsrikt. Som exempel 
planeras det för tomrör till sammanlagt nästan 1 900 villor/bostäder i kampanjen. 
Just nu har vi en anslutningsgrad som närmar sig 80 %. Målsättningen var att vi 
skulle nå 67 % i kampanjen. Per den 16 februari 2018 finns det 1 747 direktan-
slutna villor och 850 anslutningar via privata fastighetsägare och bostadsrätter. 
Hallstahem har alla sina lägenheter anslutna vilket motsvarar 2 500 st. Av dessa 
är 1 355 uttag aktiverade motsvarande 54 %. Hallstahem har också anslutit ett 
antal så kallade telemetritjänster som exempelvis övervakning och styrning av 
undercentraler. Antalet företag ökar i långsam takt bland övriga anslutna, för 
villor, bostadsrätter m m är aktiveringsgraden näst intill 100 % och totalt sett 
nyttjar 63 % av alla anslutna någon tjänst i stadsnätet. Stadsnätet kommer att fort-
sätta byggas ut bl a med hjälp av statliga medel via länsstyrelsen. Investeringsan-
slag om 6 miljoner kronor finns årligen. Utöver detta tillkommer sedan anslut-
ningsintäkter från nya kunder som återinvesteras i stadsnätets utbyggnad. 
 
Den s k tätortssatsningen som tack vare extra anslag från kommunfullmäktige 
möjliggjorde en snabb utbyggnad måste anses som mycket framgångsrik. Det är 
nu dags att fortsätta arbetet med att fibersätta landsbyggden. Om extra anslag på 
liknade sätt som för tätortssatsningen ges för landsbyggden kan arbetet komma 
igång snabbare och bli färdigt tidigare. Det är av yttersta vikt att fiber även finns 
att tillgå på rimliga villkor även för våra kommuninvånare som bor utanför tätor-
terna. Kommunens kommunikationsoperatör, Fibra (som vi är delägare i) har på 
kommunens uppdrag och i samverkan med kommunen utrett och tagit fram över-
siktliga kostnadskalkyler över tre olika utbyggnadsförslag. Utifrån principen att 
nätet skall finansieras med anslutningsavgifter och upplåtelseavgifter, d v s utan 
skattemedel kan några olika alternativ visas. I grunden har vi tittat på områden 
som f n saknar alternativa utförare (IP Only, Stadsnätsbolaget med flera har 
genomfört säljkampanjer inom delar av vår kommun), vi tycker det dock är vik-
tigt att vi har beredskap att även fibersätta dessa områden om de privata utförarna 
väljer att avstå. I grunden är fibernätet, precis som elnätet, fjärrvärmenätet samt 
va-nätet samhällsviktiga funktioner som behöver säkerställas av samhället om 
inte marknaden kan få tillräcklig bärkraft i projekten. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 94 
 
Kommunens krav hittills är att fibernätet skall byggas ut utan skattemedel men att 
tiden för återbetalningen kan sträckas ut över nätets ekonomiska livslängd. För att 
snabba på takten kan kommunfullmäktige ge särskilt lån för satsningen, men 
självklart skall lånet återbetalas. För den s k tätortssatsningen beräknas återbetal-
ningstiden (anslutningsavgift och upplåtelseavgift) till mellan 8 och 10 år, just nu 
indikeras en kortare återbetalningstid för tätortssatsningen tack vare framförallt 
en högre anslutningsgrad men också väl genomförda projekt. Dock är det ännu 
för tidigt att slutredovisa tätortssatsningen, den torde pågå åtminstone hela 
sommaren. 
 
Förslag till tre olika alternativ för utbyggnad av bredband för landsbyggden: 
 

• Alternativ XL – Kostnaden är 86 Mkr för 665 anslutningar med en bland-
ning av anslutningskostnader. 

• Alternativ M – Kostnaden är 43 Mkr för 297 anslutningar där en del av 
anslutningarna är relativt dyra. 

• Alternativ S – Kostnaden är 46 Mkr för 347 anslutningar 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 juni 2018 § 140. 
 
I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkka (V) och Åsa Kfouri 
(MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Sigge Synnergård (L), Catarina 
Pettersson (S), Tommy Emterby (KD) och Håkan Freijd (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att via extra investeringsanslag om 42 Mkr finansiera en satsning av bredband till 
landsbygden där alternativ S (Smart) genomförs som ger 347 nya anslutningar, 
 
att via det ordinarie investeringsanslaget för bredband (6 Mkr per år) skapa be-
redskap för ytterligare anslutningar för att höja andelen hushåll som erbjuds 
bredbandsanslutning, 
 
att kalkylräntan för den första tioårsperioden sätts till 0 procent för att under den 
återstående tiden sättas till tre procent, vilket över hela perioden ger minst två 
procent kalkylränta vilket är i paritet med övriga investeringskalkyler, samt 
 
att satsningen får finansieras med upplåning om maximalt 39 Mkr. 
 
________ 
Exp till: Strategi och utveckling 
 Ekonomi- och finans  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 95 
 
Godkännanden av köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten  XX - 
finansiering härför 
 
Fastigheten XX har legat ute till försäljning via Hemnet. Tekniske chefen har på 
uppdrag av kommunledningen, då fastigheten är belägen på en strategisk plats i 
Kolbäck, deltagit i budgivningen. Hallstahammars kommun vann budgivningen 
och förslag till köpekontrakt har upprättats. Kostnaden härför är 3 500 000 
kronor. Övriga kostnader för besiktning, lagfart m m beräknas uppgå till max 
300 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 juni 2018 § 147. 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Hans Strandlund (M) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten XX, samt  
 
att kostnaden härför om 3 800 000 kronor finansieras i investeringsbudgeten för 
2018. 
 
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Ekonomi och finans 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 96 
 
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående politisk 
neutralitet i skolorna i Hallstahammars kommun m m    Dnr 171/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i interpellation den 4 juni 2018 ”Skolan är en 
plats där saklig och faktabaserad utbildning skall äga rum och där olika åsikter 
och värderingar öppet skall diskuteras och vägas mot varandra. Vi förväntar oss 
att barn- och utbildningsnämnden delar vår inställning om att demokrati alltid ska 
upprätthållas inom kommunens skolor. Det är inte skolans sak att styra barn och 
unga människor åt det ena eller andra hållet. Tyvärr har nu det förekommit in-
bjudningar till aktiviteter med målgruppen barn och unga, från politiska organi-
sationer på Vallbyskolan i Kolbäcks ytterdörrar 180604. Avsändare ABF och 
Unga Örnar. Då detta har nu kommit till kännedom att denna inbjudan har mej-
lats till skolan och satts upp, så blir Centerpartiet i Hallstahammar oroliga över 
detta då det ska råda politisk neutralitet i skolan. Dessa avsändare har använt 
kommunens kanal för att kommunicera med elever och föräldrar för deras ända-
mål. Att sådan händelse kunnat uppstå kan vara ett tecken på att det saknas 
ordentliga rutiner. Barn- och utbildningsnämnden bör på ett tydligt sätt påminna 
skolledningarna i Hallstahammar om att skolan inte är en lämplig kanal för poli-
tiska agendor. Det kan också vara på sin plats att påminna skolorna om den 
rekommenderade grundlagsskyddade rätten att inte delta i politiska manifesta-
tioner. Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor från Barn- 
och utbildningsnämndens ordförande: 
- Finns det idag instruktioner/rutiner för vad som får publiceras på skolorna i 
kommunen? 
- Hur anser du att skolan skall förhålla sig i politiska frågor? 
- Hur säkerställer ni skolans neutralitet i framtiden?” 
 
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. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 97 
 
Fyllnadsval av ersättare i valberedningen t o m den 15 oktober 2018     
Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige har entledigat Hans Petersson (V) från sitt uppdrag som er-
sättare i valberedningen.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ny ersättare i valberedningen t o m den 15 oktober 2018 efter Hans 
Petersson (V) utse Inga-Lena Strömberg (V). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Valberedningen 
 Inga-Lena Strömberg 
 Nämndkansliet  
  Löneenheten 
  Kirsten Lysgaard 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2018-06-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 98 
 
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december2018    Dnr 17/18 
 
Gary Johnsén (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som leda-
mot i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Gary Johnsén (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden, samt  
 
att som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Gary Johnsén (SD) utse Kirsten Lysgaard (SD). 
 
 
 
___________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Gary Johnsén  
 Nämndkansliet  
  Löneenheten 
  Kirsten Lysgaard 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 99 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018     
Dnr 17/18 
 
Gary Johnsén (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i socialnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Gary Johnsén (SD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 
samt  
 
att som ny ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Gary 
Johnsén (SD) utse Kirsten Lysgaard (SD). 
 
 
 
___________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Gary Johnsén  
 Kirsten Lysgaard 
 Nämndkansliet  
  Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 100 
 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden t o m den 31 december 2018     
Dnr 17/18 
 
Charlotte Steiner (V) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Charlotte Steiner (V) från uppdraget som ersättare i valnämnden, 
samt  
 
att som ny ersättare i valnämnden t o m den 31 december 2018 efter Charlotte 
Steiner (V) utse Hans Petersson (V). 
 
 
 
___________ 
Exp till: Valnämnden 
 Charlotte Steiner 
 Hans Petersson 
 Nämndkansliet  
  Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 101 
 
Avslutning 
 
Ordföranden Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att tacka fullmäktige för 
arbetet i fullmäktige det första halvåret på 2017. Han tackar även närradion och 
tjänstemännen för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig midsommar och 
en skön, varm sommar. 
 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Christina Aspenryd (S) önskar ord-
föranden en skön och varm sommar. 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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