
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 – 17.50 
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. 

   
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 20 juni 2019 klockan 08.30 
137 
Underskrifter  Paragrafer 69 - 80 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  

 
 
 
 
 
 

   J d  
 

  ………………………………………………………………………………….. 
  Marijo Edlund (S)    Christer Hansson (V) 
  

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

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 69 - 80 
  
Sammanträdesdatum 2019-06-17 
  
Anslaget uppsättes 2019-06-20 Anslaget nedtages 2019-07-12 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KF § 69 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Marianne Matuszewski (S) som 
ny ledamot efter Mariette Sjölund (S) och Roger Pistol (S) som ny ersättare efter 
Marianne Matuszewski (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
   
att utse Marijo Edlund (S) och Christer Hansson (V) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 20 juni 2019 klockan 08.30.   
 
Ordföranden informerar att punkt nr 9 avseende förvärv av fastigheten XX utgår 
från dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 70 
 
Kvartalsrapport 1 2019 för Hallstahammars kommun    Dnr 6/19 
 
Årsprognosen i kvartalsrapporten visar på ett underskott med -8 842 tkr för hel-
året och det är en avvikelse med -14 392 tkr i jämförelse med budgeterat resultat 
på 5 550 tkr. Finansnettot i årsprognosen bygger på ett ökat marknadsvärde med 
20 000 tkr på de värdepapper vi har placerade och det är något som snabbt kan 
förändras utifrån omvärldshändelser. Utöver de rapporttillfällen med förvalt-
ningens årsprognoser får vi följa marknadsvärdet oftare för att kunna omvärdera 
den påverkan det kan ha på totala årsprognosen. Det här blir en konsekvens av 
den nya redovisningslagstiftningen och de rekommendationer vi har att följa från 
och med 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall på helåret med -5 203 tkr. Tekniska 
nämnden har i prognos angett ett överskott med 500 tkr. Bygg- och miljönämn-
den samt kultur- och fritidsnämnden bedömer att de kommer att ha budgetfölj-
samhet på årsbasis. Barn- och utbildningsnämndens årsprognos är ett underskott 
med -3 400 tkr. Socialnämndens årsprognos i jämförelse med budget är ett under-
skott med -1 490 tkr. De nämnder som har underskott i årsprognoserna arbetar 
med handlingsplaner för att komma tillrätta med obalansen.   
 
Investeringsbudgeten uppgår till 169 465 tkr och redovisat för perioden är 11 273 
tkr och vi har en årsprognos på 145 630 tkr vilket är en avvikelse med 23 835 tkr. 
Vi har en upptagen låneram för investeringar med 125 000 tkr och vi får se hur 
långt ut vi behöver nyttja den efter kommande delårsrapport. Utifrån prognosen 
på investeringar så ser vi att det blir en avvikelse på avskrivningar med -4 611 tkr 
i jämförelse med budget.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 126. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kvartalsrapport 1 för år 2019, 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 avvikelsen och på årsbasis uppnå 
budgetföljsamhet. 
 
______ 
Exp: Samtliga nämnder (bilaga) 
 Kommunchefen (bilaga)  
 Ekonomi- och finansenheten (bilaga) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 71 
 
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2020 - 2023     Dnr 207/19 
 
Utifrån visionen arbetar för närvarande samtliga nämnder, styrelsen och kom-
munfullmäktige med att fastställa mål för mandatperioden vilka förväntas be-
handlas av kommunfullmäktige i december 2019. De ekonomiska målen och god 
ekonomisk hushållning fastställs i särskilt beslut i juni 2019. 
 
Det allmänna ekonomiska läget med utgångspunkt i 2019 och de kommande åren 
som innebär ett kärvare ekonomiskt läge i kombination med en ökad inflyttning 
till kommunen gör att behoven av kommunal service och mer verksamhetslokaler 
påfrestar ekonomin genom en högre upplåning än tidigare. Verksamheterna be-
höver anpassa kostnaderna i den takt det är möjligt utefter det ekonomiska läget 
och det tar tid att implementera nya arbetssätt genom ökad digitalisering i kombi-
nation med effektiviseringar. 
 
De ekonomiska målen är valda med en medvetenhet om att soliditeten tillåts att 
sjunka under den perioden men siktet är samtidigt inställt på att förbättra den 
ekonomiska ställningen och uppvisa en ekonomi i god balans vid mandat-
periodens slut.  
 
Förslag till finansiella mål har upprättats. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 127. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar som ett ändrings-
yrkande att mål nr 2 får följande ny lydelse: ”Kommunens pensionsportfölj ska 
präglas av ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt främja omställningen 
till ett fossilfritt samhälle. Värdepapper ska vara godkända ur hållbarhetsper-
spektiv.” I övrigt yrkar hon bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på 
vart och ett av Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkkas (V) och Peter Ristikartanos 
(MP) yrkanden. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) dels bifall till likalydande med pre-
senterat förslag utom vad avser målen 3 och 4 som ska få följande nya lydelser:  
Mål 3: I kommunens budget och plan ska resultatnivån varje givet år överstiga 2 
% av skattertäkter och statsbidrag. 
Mål 4: I kommunens budget och plan ska verksamheternas nettokostnader varje 
givet år förbruka högst 98,5% av skatteintäkter och statsbidrag. 
 
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket har yrkar att vänsterpartiets förslag 
till finansiella mål ska fastställas, en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 71 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) som ett tillägg under mål 2: ”Kom-
munen ska inte göra placeringar i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer 
från produktion och/eller distribution av fossila energikällor.” Vidare yrkar han 
att mål 3 och 4 ska få följande nya lydelse: 
Mål 3: I budget och plan ska resultatet överstiga 1% av skatteintäkter och stats-
bidrag för aktuellt budgetår. 
Mål 4: I budget och plan ska verksamheternas nettokostnader förbruka högst 
99,5% av skatteintäkter och statsbidrag för aktuellt budgetår. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige först med 
bifall till Catarina Petterssons (S) yrkanden. Därefter beslutar kommunfullmäk-
tige med avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkkas (V) och 
Peter Ristikartanons (MP) yrkanden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att fastställa finansiella mål för 2020-2023 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Stieg Andersson 
(M), Bertil Bredin (M), Jenny Landernäs (M), Håkan Freijd (M), Philip 
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Gun-Britt Rydén 
(KD), Kent Rydén (KD), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid 
Nyman-Moser (SD), Ewa Björklind (SD). 
 
Till förmån för Reijo Tarkkas (V) yrkande reserverar sig Christer Hansson (V), 
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Lillemor Larsson (V). 
 
Till förmån för Peter Ristikartanos (MP) yrkande reserverar sig Peter Ristikartano 
(MP). 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 15 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
_______ 
Exp: Reglementspärm (bilaga) 
         Samtliga nämnder (bilaga) 
 Kommunchefen (bilaga)  
 Ekonomi- och finansenheten (bilaga)   
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 72 
 
Mål och budget 2020–2022 - planeringsramar, definitiva för år 2020 och 
plan för åren 2021 och 2022    Dnr 129/19 
 
Det ekonomiska läget för kommande budget innebär en utmaning för kommunen 
att anpassa kostnadsnivån till nivåer som motsvarar de förväntade intäkter som 
befolkningsunderlaget ger i skatter och statsbidrag. Den nya regeringen har ännu 
inte aviserat ytterligare tillskott till kommunsektorn och det gör att planeringsför-
utsättningarna blir besvärliga att hantera vilket medför svårigheter med ett ökat 
demografiskt tryck inom kärnverksamheten som förväntas stiga de kommande 
åren med stora behov av kompletterande investeringar för både skola, vård och 
omsorg. 
 
Utdebiteringen ligger i budgetförslaget fast på 21,81 kr för budgetåret 2020 och 
planperioden 2021–2022. Beräkningen av skatteintäkter bygger på en netto-
ökning med 150 invånare årligen och följande befolkningstillväxt ligger då till 
grund för våra beräkningar. Innevarande år 2019, 16 156 invånare (utfall blev 
16 143 invånare). 
 
Budget år 2020: 16 336 invånare (bygger på befolkningsnivån för bokslut 
2018+150 inv). 
Plan år 2021: 16 486 invånare 
Plan år 2022: 16 636 invånare 
 
Beslutet om investeringsbudgeten tas i november när budgeten fastställs och pla-
neringen fortgår med följande nivåer. Investeringar som nämnderna äskar för 
2020 uppgår till 218 454 tkr, därav exploatering och affärsverksamhet (100 % 
lån) 111 654 tkr och skattefinansierade investeringar (50 % lån) 106 800 tkr. 
Upplåningsbehov för år 2020 är 165 054 tkr. Internräntan är föreslagen att ligga 
på en nivå av 1,7 % för budget- och planperioden. PO-pålägget ligger på 39,88 
%t (SKL 39,15%) för 2019 och där finns ett förslag om en höjd nivå till år 2020. 
Vi föreslår att gå upp till förslagets nivå men inte högre då vi i dagsläget inte kan 
motivera samma differens som vi för nuvarande ligger på i relation till uttaget 
2019. Det ökade PO-pålägget för 2019 blir då 0,27 % upp till 40,15 %. 
 
För år 2020 så är det ett mycket lågt resultat budgeterat, 1 038 tkr och det finns 
en tilltro om att få ytterligare tillskott i en höständringsbudget och då läggs det på 
resultatet. För planåren 2021 och 2022 finns det en politisk tilltro för ytterligare 
välfärdsmedel med 8 000 tkr årligen. Finansnettot bygger på en årlig ökning av 
marknadsvärdet med 20 000 tkr på våra värdepapper. Utifrån visionen arbetar för 
närvarande samtliga nämnder, styrelsen och kommunfullmäktige med att fast-
ställa mål för mandatperioden vilka förväntas behandlas av kommunfullmäktige i 
december 2019. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 72 
 
Den presenterade planen kräver att verksamheterna arbetar fram anpassningspro-
gram som samordnas i ett övergripande perspektiv av kommunledningsgruppen. 
Utgångspunkten är att anpassning inte får ske genom intäktsökning mot andra 
verksamheter. Kommunledningsgruppen leder arbetet med att ta fram ett program 
för den kommande perioden. Förslagen presenteras för den politiska ledningen 
och kan därefter eventuellt revideras. Förslagen kommer därefter att behandlas i 
kommunens nämnder och styrelsen. Programmet ska innehålla förslag till effek-
tiviseringar och anpassningar på både kort och lång sikt. Digitalisering och auto-
mation kan bidra till utveckling av verksamheterna för att över tid plana ut behov 
av ytterligare personalresurser inom verksamheterna. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 28 juni 2019 med berörda fackliga organisa-
tioner. Synpunkter lämnades av Sveriges Arkitekter. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 128. 
 
Budgetdebatten inleds med att Catarina Pettersson (S) redogör för majoritetens 
förslag till budgetramar. Avslutningsvis yrkar som ett ändringsyrkande att om-
fördelning ska göras från dels barn- och utbildningsnämndens föreslagna ram 
”fördelningspost 1 380 tkr”, dels från kommunstyrelsen, IT-medel 1 000 tkr till 
äldreomsorgen inom socialnämndens föresslagna budgetram. Vidare yrkar hon 
att den miljon som barn- och utbilningsnämnden behåller som fördelningspost 
ska ges beskrivning, barnomsorg. Avslutningsvis yrkar Pettersson bifall till 
kommunstyrelsens förslag i övrigt och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs 
(M), Reijo Takkas (V) och Peter Ristikartanos (MP) yrkanden. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att moderaternas och kristdemokrater-
nas gemensamma budget- och investeringsförslag ska fastställas, en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
Anföranden hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Andföranden hålls av Sigge Synnergård (L), Ingvor Regnemer (S) och Örjan 
Andersson (S) i vilka de yrkar bifall till Catarina Petterssons (S) yrkanden. 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att miljöpartiets budget- och inve-
steringsförslag ska fastställas, en till ärendet hörande bilaga. 
 
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket har yrkar att vänsterpartiets budget-
förslag ska fastställas, en till ärendet hörande bilaga. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 72 
 
I ett anförande yrkar Annica Lindholm (V) bifall till Reijo Tarkkas (V) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till Catarina Petterssons (S) yrkanden och avslag på vart och ett av Jenny Lander-
näs (M), Reijo Takkas (V) och Peter Ristikartanos (MP) yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således  
 
att fastställa planeringsramarna och anmoda kommunens nämnder och kommun-
styrelseförvaltningen att i enlighet med kommunstyrelsens planeringsramar 
senast den 18 oktober 2019 inkomma till kommunstyrelsen med förslag till Mål 
och budget för 2020 -2022 med särskild inriktning på 2020, samt 
 
att nämnderna vid samma tidpunkt ska inkomma med förslag till taxor för 2020. 
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Stieg Andersson 
(M), Bertil Bredin (M), Jenny Landernäs (M), Håkan Freijd (M), Philip 
Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Gun-Britt Rydén 
(KD), Kent Rydén (KD). 
 
Till förmån för Reijo Tarkkas (V) yrkande reserverar sig Christer Hansson (V), 
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Lillemor Larsson (V). 
 
Till förmån för Peter Ristikartanos (MP) yrkande reserverar sig Peter Ristikartano 
(MP).  
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga nämnder (bilaga) 
 Kommunchefen (bilaga) 
 Ekonomi- och finansenheten (bilaga) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 73 
 
Detaljplan för Knektbacken 3. Dp. 225 – för antagande    Dnr 94/18 
 
Detaljplanen för Knektbacken antogs hösten 2017 vilket möjliggör att ett nytt 
resecentrum och cirka 150 lägenheter kan byggas. Under 2017 påbörjades sam-
tidigt ett arbete med att ta fram ett förslag på nytt resecentrum där huvudsyftet 
var att buss och tåg ska samlokaliseras. I samband med detaljplanearbetet och det 
nya resecentrumet har den regionala bussens (buss 511) färdväg utretts. Den 
lämpligaste lösningen har visat sig vara att bussen kör förbi centrum via Brink-
vägen mot det nya resecentrumet. I och med det behöver Brinkvägen öppnas upp 
för busstrafik. I gällande detaljplan är marken mellan Brinkvägen och Knekt-
backen planlagd för park. Detaljplanen behöver därför ändras för att kommunen 
ska kunna bygga kopplingen mellan vägarna. Översiktsplanen från 2011 pekar 
inte ut området för något specifikt ändamål, däremot pekas området vid järnvägs-
stationen ut som ett resecentrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
bussarna att ansluta till det nya resecentrumet baserat på kommunens priorite-
ringar gällande trafiksäkerhet och tidseffektivitet. Detaljplanen ska även möjlig-
göra att en gång- och cykelväg ska kunna anläggas i anslutning till bussgatan för 
att knyta ihop nya resecentrum med centrum. Planförslaget anses därmed stämma 
överens med översiktsplanens inriktning. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget medför en lämplig mark-
användning eftersom det möjliggör för bussarna att ansluta till det nya resecent-
rumet och därmed knyter ihop resecentrum med centrum. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 130. Vid kommunsty-
relsens sammanträde informerade kommunstyrelsens ordförande att arbetet med 
ett resecenter och regionalbussarnas exakta framtida dragning pågår och ännu 
inte är beslutad. Fastställande av detaljplanen möjliggöra för flexibilitet gällande 
bussarnas resväg till det framtida resecentret. Miljön för de boende kommer med 
antagande av den nya detaljplanen inte att påverkas om bussarna i framtiden får 
en annan dragning. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att detaljplanen för Knektbacken 3, Dp 225, bedöms vara förenlig med kraven på 
en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet i Miljöbalken, 
samt 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 73 
 
att anta detaljplan för Knektbacken 3, Dp 225. 
 
På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunfullmäktige att Jenny 
Landernäs (M) synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 73/2019. 
 
 
 
________ 
Exp till: Samhällsbyggnadsenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 74 
 
Förslag till regional avfallstaxa VafabMiljö Kommunalförbund – för 
yttrande     Dnr 9/19 
 
VafabMiljös direktion fattade den 29 november 2018 beslut om att skicka förslag 
om ny avfallstaxa på remiss till medlemskommunerna. Förslaget har presenterats 
för samtliga medlemskommuner under januari-februari 2019. Kommunerna har 
därefter lämnat synpunkter på förslaget under mars 2019. Kommunernas syn-
punkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag har remitterats för god-
kännande.  
 
Enligt förbundsordning för VafabMiljö kommunalförbund ska förbundet för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommu-
nerna i 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Förbundet ska dock inte besluta om 
renhållningstaxa.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 maj 2019 att förvaltningen har 
granskat handlingarna och noterar att man i arbetet med att revidera förslaget till 
ny regional avfallstaxa har beaktat inkomna synpunkter. Synpunkterna har be-
mötts i en samrådsredogörelse och två av synpunkterna har lett till en ändring av 
förslaget till ny avfallstaxa. Den första synpunkten medför att hemkompostering 
kommer att premieras i förslaget till taxan genom att abonnemanget föreslås 
kosta 200 kronor mindre än insamling av matavfall i kärl (standardabonne-mang) 
vilket korrigeras genom att avfallstaxa för hemkompostering sänks med 96 kr/år 
medan taxan för insamling av matavfall i kärl höjs med 104 kr/år. Den andra 
synpunkten medför att taxan kommer att förtydligas avseende att intäkterna av 
taxan ej ska användas för att finansiera sluttäckning av nedlagda deponier i 
respektive kommun utan den typen av sluttäckning ska bekostas av skattemedel. 
Förvaltningen anför att förslaget är väl genomarbetat men anser att förslaget bör 
förtydligas avseende att intäkterna från taxan som avses att användas för slut-
täckning av nedlagda deponier endast ska användas för de deponier som Vafab-
Miljö ansvarar för och som avser hushållsavfall. Vidare bör kostnaderna för 
denna sluttäckning viktas mot tillgänglig kapacitet vid tidpunkten för bildandet 
av kommunalförbundet. 
 
Tekniska nämnden har den 21 maj 2019 § 49 beslutat att ställa sig bakom för-
slaget under förutsättning att förslaget förtydligas vad gäller kostnaderna för 
sluttäckning av VafabMiljös deponier för hushållsavfall. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 133. 
 
Anföranden hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Marijo Edlund (S), Jenny 
Landernäs (M), Peter Ristikartano (MP), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), 
Ingvor Regnemer (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 74 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) att ärendet ska återremitteras för 
förtydligande avseende avgiften under punkten C2 i taxan gällande dragavstånd 
och manuell hämtning. T ex står det i den inledande texten att avgiften är årlig 
och baseras på antal kärl och antal hämtningar medans det i tabellen anges avgift 
per kärl och tillfälle. Jenny Landernäs (M) och Anna Gunstad Bäckman (C) in-
stämmer i Catarina Petterssons (S) återremissyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med till 
Catarina Petterssons (S) återremissyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således  
 
att återremittera ärendet för förtydligande avseende avgiften under punkten C2 i 
taxan gällande dragavstånd och manuell hämtning. 
 
 
 
________ 
Exp till: VafabMiljö Kommunalförbund  
 Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 75 
 
Utökat verksamhetsområde för VA till Berg     Dnr 198/19 
 
Tekniska nämnden föreslår den 21 maj 2019 § 21 att verksamhetsområdet för VA 
ska utökas till Berg med vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten. 
 
Efter att ett ärende initierats hos länsstyrelsen av boende i Svenby angående 
bristande vattenkvalitet ålade länsstyrelsen Hallstahammars kommun den 19 
september 2016 att förse områdena Svenby, Bergs kyrkby, Tibble och Norrby 
med en allmän VA-anläggning inom fem år. Kommunen överklagade inte be-
slutet. Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i 6 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster, den lyder: Om det med hänsyn till skyd-
det för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller av-
lopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
kommunen: 
 

1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. Se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning. 

 
Länsstyrelsens beslut fattas med stöd av 51 § lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster.   
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2019 att en förstudie har ut-
förts av förvaltningen där man har behandlat vattentjänster och verksamhetens 
omfattning. De tjänster som föreslås ingå är dricks- och spillvatten (avlopps-
vatten). Dricksvattnet var med i förläggandet från länsstyrelsen och förvalt-
ningens bedömning är att man ska bygga ut spillvattnet på grund av områdets 
storlek samt Svenbybäckens dåliga status som beror på bland annat bristfälliga 
enskilda avlopp som går ut i bäcken. Enligt bygg- och miljöförvaltningen är 
många av de enskilda brunnarna inte godkända. För att identifiera fastigheter som 
bedöms ingå i en samlad bebyggelse har man tittat på närheten till centrum/ 
kärnan i förslaget vilket är väg 609 genom Bergs kyrkby, Tibble och Svenby, väg 
615 genom Norrby och väg 611 genom Bergs kyrkby. Avstånd mellan fastigheter 
och bostadshus i ett kluster av hus om minst tre fastigheter är mindre än 100 
meter.  
 
Medel för projektet finns avsatta i investeringsbudgeten 2019 och 2020.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 134. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 75 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utöka verksamhetsområdet för VA till Berg med vattentjänsterna dricksvatten 
och spillvatten till fastigheterna vilka framgår enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen (bilaga) 
 Tekniska nämnden (bilaga) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 76 
 
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående flytt av busshålls-
platser    Dnr 56/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 28 februari 2019 ”Hallstahammar och 
Västerås närmar sig varandra. Vi i Hallstahammar åker och arbetar i Västerås och 
Västeråsarna är välkomna tillskott till våra arbetsplatser. Vi besöker varandras 
evenemang och har släkt boende i båda kommunerna. En del av dessa resor till 
varandra görs med buss. Det är önskvärt att ännu större del av resorna sker med 
kollektivtrafik eftersom både utsläppen och trängseln i våra vägar och stads-
kärnor då minskar. Även trafiksäkerheten ökar då det är proffs som kör. En väl 
fungerande bussresa innefattar även att busshållplatserna är logiskt placerade. 
Om vi tittar på hållplatserna i östra sidan av Hallstahammars tätort, runt kors-
ningen Västeråsvägen - Brånstaleden så är det tyvärr besvärligt långt mellan 
hållplatsen för påstigande och hållplatsen för avstigande. En resenär som kommer 
med cykel till hållplatsen får lämna sin cykel på ett ställe och anländer sedan på 
tillbakaresan på ett annat ställe. Avståndet gör inte resan enkel och attraktiv.  
  
Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar vill: 
att kommunen undersöker möjligheten att flytta en av hållplatserna vid Hallsta-
hammars tätorts östra infart så att avståndet mellan busshållplatserna minskar.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 april 2019 bland annat att man 
delar motionärens önskan om ett ökat utnyttjande av kollektivtrafiken. För gåen-
de är det cirka 200 meter mellan nämnda hållplatslägen. Nuvarande placering är 
en anpassning av de förutsättningar som finns på platsen kopplat till trafiksäker-
het och tillgänglighet. Att flytta någon av hållplatserna medför en stor kostnad 
som inte finns täckning för i förvaltningens budget. Dessutom blir avståndet 
mellan hållplatserna för gående ungefär lika långt som idag, eftersom den säk-
raste passagen över Norra Västeråsvägen fortsatt kommer vara vid rondellen. 
Förvaltningens bedömning är därför att insatsen inte ger de effekter som motio-
nären tänkt sig. Förvaltningen ser dock ett behov av att se över utformningen av 
nuvarande hållplats vid Norra Västeråsvägen och där tillskapa fler och bättre 
cykelparkeringar. Tekniska nämnden föreslår den 23 april 2019 § 38 att motionen 
ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvalt-
ningens skrivelse. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 135. 
 
Anföranden hålls av Peter Ristikartano (MP) och Marijo Edlund (S). 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 76 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen angående Busshållsplats för resenärer från Västerås ska anses be-
svarad med hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 23 april 
2019 § 38. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Peter Ristikartano (skrivelse) 
 Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 
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() 
 

  
 
 
KF § 77 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen (2018:2088) fr o m 1 
juli 2019      Dnr 194/19 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 23 maj 2019 § 64 att fullmäktige ska fast-
ställa taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen. 
 
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli 
2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). I nuvarande tobakslag 
räcker det att den handlare som vill sälja tobaksvaror anmäler sin försäljning till 
komunnen. Från och med den 1 juli 2019 krävs istället ett särskilt utfärdat till-
stånd från kommunen för att handlaren ska få sälja tobak. 
 
I dag finns avgiften för tillsynen enligt tobakslagen med i avgiftstaxan för ser-
veringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Då 
avgiften kommer att ingå i den nya taxan behöver kommunfullmäktiges beslut 
den 22 februari 2016 § 6 upphävas i tillämpliga delar.    
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 137. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 22 februari 2016 § 6 i tillämpliga delar, samt 
 
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen (2018:2088) fr o m 1 
juli 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga.  
  
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen (bilaga) 
 Bygg- och miljönämnden (bilaga) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 78 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
(2001:453) kvartal 1 år 2019   Dnr 199/19 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Inom äldre- och handikappomsorgen har sammanställts en redovisning. Under 
kvartal 1 2019 fanns två ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Inom individ- och familjeomsorgen har sammanställts en redovisning för kvartal 
1 år 2019. Rapporten visar att det finns tre ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL. 
 
Socialnämnden har den 23 maj 2019 § 42 beslutat att överlämna redovisningarna 
av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2019 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 143. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 79 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2019 Dnr 
74/19 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten 
att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt 
inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvar-
talet till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  
 
Tillförordnad områdeschef för LSS/socialpsykiatri meddelar att det inte fanns 
några gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 1 
2019. 
 
Socialnämnden har den 23 maj 2019 § 43 beslutat att överlämna redovisningen 
av ej verkställda beslut kvartal 1 år 2019 till bl a kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 juni 2019 § 144. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 80 
 
Avslutning 
 
Ordföranden Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att tacka fullmäktige för 
arbetet i fullmäktige det första halvåret på 2019. 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 Sigge Synnergård (L) önskar ord-
föranden en skön och varm sommar. 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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