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KF § 147
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Birgitta Westman (S) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 19 december 2019 klockan 15.30.
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KF § 148
Taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen fr o m den 1 januari 2020 Dnr 364/19
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november 2019 § 123 att fullmäktige
ska anta ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Nu gällande avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
antogs av kommunfullmäktig den 19 december 2016 § 202.
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 16 oktober 2019 bland annat
att för att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till
den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs kommer kommunernas
taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrivs och förändringar i bland
annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna
antagligen behöva revidera taxan igen under senare delen av 2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 253.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar att timavgiften ska
höjas från 854 kronor/timme till 890 kronor/timme.
Sedan propositionsordningen godkänts beslut kommunfullmäktige med bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag till Peter Ristikartanos (MP) ändringsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 202 och från och med
1 januari 2020 anta ny taxa för Hallstahammars kommuns offentliga kontroll
inom livsmedelslagstiftningen enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga bygg- och miljönämnden att besluta om sådana redaktionella
ändringar i innehållet som direkt följer av lag.
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP).

________
Exp till: Bygg- och miljönämnden
Reglementspärmen
Justerandes signatur
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KF § 149
Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m den
1 januari 2020 Dnr 359/19
Socialnämnden föreslår den 21 november 2019 § 119 att fullmäktige ska fastställa avgifter för vården och omsorgen fr o m den 1 januari 2020.
Nu gällande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Hallstahammars
kommun fastställdes av kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 201.
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen från
och med 1 januari 2020. De förändringar som föreslås är i enstaka fall nya avgifter men i huvudsak ändrade avgiftsnivåer för 2020 med i genomsnitt 2,5 %. I
vissa fall är ökningen mer än 2,5 % för att avgiften bättre ska harmonisera med
omgivningen. De större justeringarna i taxan är bland annat: Trygghetslarm
(ingår i maxtaxan) ökar från 240 kr/mån till 300 kr/mån. Dagvård (ingår i maxtaxan) ökar från 72 till 90 kr/dag för att motsvara kommunens kostnader bättre
och vara på en ungefärlig nivå med omvärlden. Avgiften för ledsagning/avlöning fr o m den 11 timmen (ingår i maxtaxan) är ett tydliggörande i nuvarande
taxa. Till och med 10 timmar är denna service kostnadsfri. Avgiften för hemsjukvård (ingår i maxtaxan) har tidigare funnits i flera nivåer som inneburit en onödig
administrativ pålaga men också att dessa avgifter inte justerats på flera år. För
den som använder mycket hemsjukvård finns månadsabonnemanget som ligger
på en låg nivå. Alla som använder sig av tillfälliga hemsjukvårdsinsatser får betala samma summa oberoende av när dessa sker.
De avgifter som inte ingår i maxtaxan är i huvudsak uppräknade med 2,5 % för
att motsvara den ökade kommunala kostnaden, men avgifterna för byte av trasigt
armband/halsband till trygghetslarmet ökas i detta förslag från 27 kr till 100 kr.
Detta för att motsvara faktisk kostnad. Avgiften för byte av batteri ökar också lite
mer än 2,5 % från 52 kr till 60 kr för att på samma sätt som ovan motsvara
faktisk kostnad.
Avgifterna för borttappad larmknapp (från 1253 kr till 1300 kr) och ej återlämnat
larm (från 2089 kr till 4500 kr) har skrivits upp med mer än 2,5 % för att ligga på
en liknande nivå som omvärlden och dessutom för att motsvara den faktiska
kostnaden. Dessa förekommer inte så ofta men behövs för att kommunen ska få
tillbaka larmutrustning i alla förekommande fall.
Avgifter inom socialpsykiatrin; samma avgifter som gäller för kostabonnemang
inom äldreomsorgen ska också gälla inom socialpsykiatrin. Båda verksamhetsinriktningarna lyder under samma lagstiftning Socialtjänstlagen och samma
maxtaxa gäller.
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Forts KF § 149
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 254.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 201 fastställa avgifter
för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med den 1
januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

________
Exp till Socialnämnden
Reglementspärmen
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KF § 150
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med
den 1 januari 2020 Dnr 365/19
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 november 2019 att fullmäktige ska
fastställa nya regler för bidrag till föreningar. Nu gällande regler beslutades av
kommunfullmäktige den 19 februari 2018 § 2.
Förslag till nya regler har upprättats. Av förslaget framgår bland annat att det reducerade lokalkostnadsbidraget sänks från 40 % till 30 % i externa lokaler, vissa
timpriser för vuxna i idrottshallar/gymnastiksalar ökar med 20 kronor/timme.
Simhallar, Trollebo IP och ishallen (issäsong) ökar med 50 kronor/ timme.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 255.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att ändring ska göras i
reglerna under ”BIDRAGSBERÄTTIGAD MEDLEM” så att den nedre åldersgränsen som är 6 år för bidragsberättigad medlem tas bort vilket innebär att det
bara finns en högsta gräns på 20 år.
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till Jenny Landernäs (M)
yrkande.
I var sitt anförande yrkar Lennart Andersson (S) och Catarina Pettersson (S)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 2 fastställa regler för
bidrag till föreningar fr o m den 1 januari 2020, i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg
Andersson (M), Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Philip Jandovsky
(M), Anita Westin Brodd (M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Kent
Rydén (KD), Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser
(SD), Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD).
________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
Justerandes signatur
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KF § 151
Kommunfullmäktiges mål 2020 -2023 samt ändring av finansiella mål för
god ekonomisk hushållning 2020-2023 Dnr 250/19, 207/19
Fullmäktiges mål är de mål som kommunens förtroendevalda ska styra utifrån
och gäller för hela Hallstahammars kommun. Fem mål har formulerats som utgår
från bland annat kommunens vision och Agenda 2030. Målen utgör tillsammans
en riktning för den politiska viljan och ambitionen som beskriver åt vilket håll
Hallstahammars kommun ska och vilka värden som prioriteras att skapas under
perioden.
Kopplat till varje mål finns en beskrivning av vad som ska uppnås och varför det
är viktigt. Under respektive mål anges även vilka huvudsakliga mål i Agenda
2030 som målet har direkta kopplingar till. Målen mäts genom en eller flera indikatorer, vilka ska fastslås vid senare sammanträde.
Arbetet och processen med framtagandet av nya mål för kommunfullmäktige påbörjades i mars 2019 och har skett i bred samverkan politiskt, med stöd av kompetens från olika förvaltningar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 257.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon föredrar majoritetens förslag till mål samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande föredrar Jenny Landernäs (M) moderaternas och kristdemokraternas förslag till mål samt yrkar att dessa ska antas.
Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) i vilket han yrkar bifall till Jenny
Landernäs (M) yrkande,
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att miljöpartiets förslag till mål ska
antas.
Anförande hålls av Claes Gustavsson (SD) i vilket han yrkar att sverigedemokraternas förslag till mål ska antas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktiges med bifall
till kommunstyrelsens förlag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M),
Peter Ristikartanos (MP) och Claes Gustavssons (SD) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar således
att anta kommunfullmäktiges mål 2020–2023, enligt en till ärendet hörande
bilaga, samt
Justerandes signatur
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Forts KF § 151
att, med upphävande av sitt beslut den 17 juni 2019 § 71 i tillämpliga delar, ge
mål 4 i finansiella målen för god ekonomisk hushållning följande nya lydelse:
I budget och plan för mandatperiodens sista år, ska verksamhetens nettokostnader understiga 100 % av skatteintäkter och statsbidrag för aktuellt
budgetår.

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg
Andersson (M), Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Philip Jandovsky
(M), Anita Westin Brodd (M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Kent
Rydén (KD), Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD) Elisabeth Moser
(SD), Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD).

________
Exp till Kommunfullmäktige
Reglementspärmen
Samtliga nämnder
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KF § 152
Mål och budget 2020 – 2022 för Hallstahammars kommun Dnr 129/19
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt junisammanträde planeringsramarna för
perioden 2020-2022. Budget 2020 med plan 2021 till 2022 påverkas i hög grad
av det ökade investeringsbehovet och den allmänna konjunkturen där vi kommer
att gå in i en period med mild lågkonjunktur som påverkar tillväxten på skatteunderlaget. Planeringsåret för budgetprocessen har varit besvärlig då de externa
förutsättningarna på regeringsnivå påverkat kommunernas förutsättningar. Det
var tidigare aviserat om förslag till ny kostnadsutjämning och ett införande år
2021 men regeringen valde att snabbutreda frågan så i jämförelse med våren förändrades de ekonomiska förutsättningarna under hösten på ett positivt sätt med
ett ökat tillskott för Hallstahammars kommun.
Vi behöver förbereda oss på att förändringar kan vara nödvändiga att hantera
under år 2020 och de kommande planåren. Vi har stora investeringar framför oss
vilket pressar upp våra driftkostnader när genomslaget med totalkostnaden för
nyinvesteringar får effekt i den löpande verksamheten. Även personalförsörjningen och sjuktalen blir utmaningar att hantera de kommande åren.
Beräkningen av skatteintäkter bygger på en nettoökning med 150 invånare årligen och följande befolkningstillväxt ligger då till grund för våra beräkningar: År
2020: 16 336 invånare, år 2021: 16 486 invånare och år 2022: 16 636 invånare
Vårt PO-pålägg ligger på 39,88 % 2019 och SKL föreslår en höjning till 40,15 %
för år 2020 och där höjer vi upp till föreslagen nivå och det medför en ökning
med 0,27 % för vår del.
Internräntan är föreslagen att ligga på en nivå av 1,70 % för planperioden.
Det finns stora investeringsbehov de kommande åren i form av förskolor, skolutbyggnad och äldreboende samt upprustning av simhall inom det vi benämner
skattefinansierade investeringar. Utöver det så finns det olika behov inom affärsverksamhet och på exploateringsområdet. Vi kommer att bli tvungna att fördela
investeringsbehoven över en längre tidsperiod. I budgetförslaget ligger investeringsvolymen på 135 754 000 kronoroch vårt lånebehov kommer att uppgå till 90
miljoner kronor. Det här kommer att innebära att den gemensamma
koncernskulden överstiger 1,27 miljarder i slutet av 2020. För hela budget- och
planperioden uppgår investeringsvolymen till närmre 473 miljoner kronor.
Det här får till följd att infriandet av utökade borgensåtaganden, blir ytterst begränsat då utrymmet för egna investeringar minskar med ökade borgensåtaganden utöver dagens nivå på i runda tal 672 miljoner kronor. Investeringar är
ändock viktiga ur ett strategiskt tillväxtperspektiv för samhällsutvecklingen i
Hallstahammars kommun.
Justerandes signatur
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Forts KF § 152
Vi behöver anpassa verksamhetens nettokostnader till en nivå som kan balansera
både våra investeringsbehov och säkra en god ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv.
Portföljen med värdepapper följer tidigare inriktning och marknadsläget där vi
har en risknivå och innehav som ligger i linje med finanspolicyn. Strategin är
oavkortat sedan starten att återinvestera avkastningen i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för att säkra den delen av pensionsskulden som finns i
ansvarsförbindelsen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt oktobermöte att fastställa utdebiteringen
till 21:81 kr/skkr för år 2020.
MBL-förhandling enligt § 11 har genomförts den 27 november 2019 varvid synpunkter framförts av Sveriges Arkitekter och Vårdförbundet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 259.
Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterssons (S) föredrar föreliggande förslag till mål- och budget. Avslutningsvis yrkar
hon bifall till kommunstyrelsens förslag.
Därefter redovisar Anna Gunstad Bäckman (C) kommunstyrelsens mål- och
budget. Därefter lämnar hon sammanträdet.
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet i 20 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Härefter hålls anföranden av socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer (S),
barn- och utbildningsnämndens ordföranden Kjell Ivemyr (S), tekniska nämndens
ordförande Marijo Edlund (S), bygg- och miljönämndens ordförande Sigge
Synnergård (L) i vilka de redovisar nämndernas mål och budget. Avslutningsvis
yrkar de bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden för kultur- och fritidsnämndens, Hanna Lostelius (C), medges att
närvara och redovisar kultur- och fritidsnämndens mål- och budget.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon redogör för moderaternas
och kristdemokraternas förslag till mål och budget. Avslutningsvis yrkar hon att
deras förslag till mål- och budget ska antas.
I var sitt anförande yrkar Tommy Emterby (KD), Håkan Freijd (M) och Claes
Gustavsson (SD) bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Justerandes signatur
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Forts KF § 152
Härefter hålls anföranden av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar att miljöpartiets förslag till mål och budget ska fastställas.
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar att vänsterpartiets förslag
till budget ska fastställas.
I var sitt anförande yrkar Anders Johannesson (C) och Ulf Olsson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M),
Peter Ristikartanos (MP) och Reijo Tarkkas (V) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar således
att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden
2020–2022 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 100 000 tkr
för år 2020,
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos,
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen
skall nås upprättas,
att bemyndiga kommunstyrelsen att under pågående budgetår göra omprioriteringar i investeringsbudgeten inom planeringsperioden 2020–2022 under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige,
att berörd nämnd ska rapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen avseende
statusen på pågående investeringar med beräknad tidplan för objektens färdigställande samt uppföljning av att objekten inryms inom befintlig budgetram, på
sätt styrelsen beslutar, samt
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra undantag i reglerna för investering- och
exploateringsbudget gällande startbesked.
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Forts KF § 152
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Stieg
Andersson (M), Anders Randelius (M), Bertil Bredin (M), Philip Jandovsky (M),
Anita Westin Brodd (M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén
(KD), Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD) Elisabeth Moser (SD),
Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD), Peter Ristikartano (M),
Lorin Ismael (V), Hans Peterson (V), Christer Hansson (V).

________
Exp till: Kommunchefen
Samtliga nämnder
Ekonomi- och finansenheten
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KF § 153
Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2020
Dnr 283/19
AB Hallstahem ansöker i skrivelse den 18 september 2019 dels om utökad borgen om 80 miljoner kronor för nyproduktion och investeringar i befintliga fastigheter, dels om omtäckning och utökning av befintlig ramborgen till 665 miljoner
kronor. Nyupplåningen på 80 miljoner fördelas enligt följande; 60 miljoner för
nyproduktion, 20 miljoner för underhåll i befintliga fastigheter där Hallstahem
egenfinansierar resten med 30 miljoner ur egen kassa.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 om ramborgen för AB
Hallstahem för år 2019. Kommunens ramborgen för år 2019 för AB Hallstahem
uppgår till knappt 585 miljoner kronor.
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera
rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar
för borgensåtagandet.
Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt högsta
lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas.
När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt,
vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före
låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett
borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen
att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas.
Ekonomi- och finanschefen föreslår i skrivelse den 22 november 2019 bland
annat att kommunen ska ikläda sig borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 665 miljoner kronor och att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 665 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 263.
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Hans Strandlund (M) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
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Forts KF § 153
Kommunfullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 665 miljoner kronor där 60 miljoner kronor
avser nyupplåning för nyproduktion av trygghetsboende i Kolbäck och 20 miljoner för reinvesteringar i befintliga fastigheter, varmed det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp,
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 665 miljoner
kronor, samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser inom ett totalt rambelopp om 665 miljoner kronor.

________
Exp till: AB Hallstahem
Reglementspärmen
Ekonomi- och finansenheten
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KF § 154
Köp av fastigheterna Kyrkbyåsen 4:1 och Kyrkbyåsen 4:3 – finansiering
härför Dnr 366/19
Förhandlingar har förts med ägaren till Kyrkbyåsen 4:1 och Kyrkbyåsen 4:3 om
köp av fastigheterna. Fastigheterna ligger i anslutning till mark som kommunen
idag äger. Köpet av fastigheterna möjliggör exploatering av marken för byggande
av bostäder, möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg med en ny bro som
knyter Kolbäcks centrum till Kyrkbyn samt skapar förutsättningar för utveckling
av Kyrkbyn med ytterligare bostäder på tidigare inköpt mark. Det finns också en
möjlighet att förlänga gång- och cykelvägen som kommer att byggas från
Strömsholm till Kolbäck med denna gång- och cykelväg vilket innebär att man
kan gå eller cykla från Kolbäcks centrum till Strömsholm. Kyrkbyn knyts med
den nya gång- och cykelvägen närmare till Kolbäcks centrum med järnvägs- samt
bussförbindelse till närliggande städer.
Kommunala investeringar som kommer att behövas i närtid efter att fastigheterna
köpts är rivandet av den s k Åsgården, framtagande av planer för utveckling av
området samt beslut om hur befintligt bostadshus ska nyttjas i framtiden.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 28 november 2019 bland
annat att på fastigheten Kyrkbyåsen 4:1 finns det f.d. konvalescenthemmet Åsgården. Fastigheten är i sådant skick att den behöver rivas. En offert på rivning av
Åsgården har tagits fram inför ett eventuellt köp av fastigheten. Innan byggnaden
kan rivas så måste den saneras från miljöfarligt avfall. Efter rivning så behöver
marken återställas i skick som omgivande mark. Kommunala investeringar som
kommer att behövas i närtid efter att fastigheterna köpts är rivandet av den s k.
Åsgården, framtagande av planer för utveckling av området samt beslut om hur
befintligt bostadshus ska nyttjas i framtiden.
Förslag till avtal har upprättats för Kyrkbyåsen 4:1 och Kyrkbyåsen 4:3 vilka omfattar tillsamman ca 30 100 kvm.
Kostnaden för att köpa de båda fastigheterna uppgår till 8 500 000 kronor. Konvalescenthemmet Åsgården är i sådant skick att den inte går att bevara utan
byggnaden måste rivas. Kostnaden för att ta fram ett förfrågningsunderlag för
rivning, rivning, sanering och återställning av marken har bedömts till ca
3 500 000 kronor. Det finns brister på bostadshuset som behöver åtgärdas men
ingen kalkyl har tagits fram över vad det kan kosta att åtgärda dessa brister.
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 29 november 2019 att de idag
kända uppgifterna för inköp och rivning av vissa delar uppgår till 12 miljoner
kronor och kan finansieras genom en utökad upplåning i investeringsbudgeten för
år 2020. Tillkommande kapitalkostnader belastar den organisatoriska enhet som
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Forts KF § 154
står för ägandet fram tills området är planlagt och exploaterat. Vidare föreslås
ökad upplåningsram för investeringsbudget 2020 med ett tillägg av 12 miljoner
kronor för köpet av fastigheterna i kyrkbyåsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 267.
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Hans Strandlund (M), Sigge
Synnergård (L) och Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontrakt gällande Kyrkbyåsen 41 och Kyrkbyåsen 4:3 i
Kolbäck, enligt en till ärendet hörande bilaga,
att anslå 8,5 miljoner kronor för köp av fastigheterna Kyrkbyåsen 4:1 och
Kyrkbyåsen 4:3,
att anslå 3,5 miljoner konor för rivning av f d konvalescenthemmet Åsgården,
samt
att kostnaderna härför inryms i fullmäktiges beslutade låneram för 2020.

________
Exp till: Tekniska nämnden
Ekonomi- och finansenheten
Keijo Sainmaanäs
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KF § 155
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) kvartal 3 år 2019 Dnr 199/19
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individoch familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal
3 2019 fanns tre ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning
för kvartal 3 år 2019. Rapporten visar att det inte finns några ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL.
Socialnämnden har den 21 november 2019 § 113 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019 till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 271.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.
________
Exp till: Socialnämnden
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KF § 156
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 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 kvartalet till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 3 2019.
Socialnämnden har den 21 november 2019 § 114 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019 till bland annat kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2 november 2019 § 272
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

_______
Exp till: Socialnämnden
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KF § 157
Uppsägning av gällande avtal med Kollektivtrafiknämnden gällande färdtjänsten Dnr 358/19
Jenny Landernäs (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Färdtjänsten är en del av kommunens kollektivtrafik. Den riktar sig till personer
med funktionsnedsättning. Färdtjänst är reglerat i lagstiftningen, Lag om färdtjänst SFS 1997:736. Utifrån lagstiftningen har kommunen riktlinjer för färdtjänsten och beslutar om egenavgifter, vilket är kommunens ansvar att besluta som
lokal myndighet. Myndighetutövningen, tillståndsgivning etc åvilar kommunen.
Kommunen har även ett samlande trafikförsörjningsprogram för färdtjänst, utifrån regler i lagstiftningen.
År 1997 överlät kommunen genomförandet av färdtjänstresorna, för de personer
kommunen tilldelat färdtjänsttillstånd, till huvudmannen för kollektivtrafik i
länet, Västmanlands Lokaltrafik, VLAB, som anordnade beställningscentral och
samordning av resandet med landstingets sjukresor m m samt upphandlade trafiktjänsterna. År 2001 bildades kommunalförbundet Samtrafik i Västmanland, dit
VLs uppgifter överfördes. Medlemmar var Västerås, Sala, Hallstahammar och
Surahammar samt Landstinget. Länets övriga sex kommuner valde och väljer att
anordna sin färdtjänst genom egna kommunala upphandlingar. År 2014 upplöstes
Samtrafik i Västmanland och uppgifterna integrerades med den 2012 bildade
huvudmannen för kollektivtrafik, Kollektivtrafiknämnden i länet, d v s Regionen.
Kommunen har bilateralt avtal med Kollektivtrafiknämnden, med uppsägningsmöjlighet enligt vissa regler. Samordning av resorna har hela tiden från 1997 och
till nu skett genom Planetsystemet, ett datoriserat samordningssystem i grunden
ca 40 år gammalt och nu delvis föråldrat.
Kollektivtrafikförvaltningen informerar att nuvarande leverantörasavtal löper ut
hösten 2021. Ny upphandling förbereds under hösten 2019 och kommer att
genomföras i början av 2020. De leverantörsavtal som tecknas innehåller vissa
volymgarantier. Tecknas det avtal för kommunens område kommer kommunen
att bli ekonomiskt ansvarig för volymgarantierna från hösten 2021 och avtalstiden ut, minst fem år ytterligare. Kollektivtrafikförvaltningen är därför angelägen
att kommunen vid eventuell uppsägning meddelar detta i god tid innan årsskiftet
2019/ 2020.
Kommunen har för avsikt upphandla särskild kollektivtrafik, t ex flextrafik och
bokningstjänster samt samordning från augusti 2021, då nuvarande avtal löper ut.
Kommunens kostnad för färdtjänsten inklusive bokning och samordning är omkring 2,2 mkr per år 2019 netto efter avdrag för egenavgifter.
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Forts KF 157
Kommunen behöver säga upp avtalet med Kollektivtrafiknämnden om färdtjänsten innan årsskiftet. Avtalet löper ut hösten 2021. Färdtjänstens utförande, bokning och samordning inkluderas i kommunens upphandling avsärskild kollektivtrafik, för flextrafik m m där nya avtal ska träda i kraft augusti 2021. För resenärerna gäller oförändrade villkor och oförändrade egenavgifter. Rutiner för överföring av beslut etc från kommunen till leverantören ska upprättas på samma sätt
som gällt hittills.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 273.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att säga upp nu gällande avtal med Kollektivtrafiknämnden om färdtjänsten, samt
att färdtjänstens utförande, bokning och samordning inkluderas i kommunens
upphandling av särskild kollektivtrafik.

________
Exp till: Kollektivtrafiknämnden
Kommunchefen
Socialnämnden
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KF § 158
Inriktning för den inomkommunala (allmänna och särskilda) kollektivtrafiken från augusti 2021 - uppdrag till kommunstyrelsen att upphandla särskild kollektivtrafik, teckna avtal m m - inriktningsbeslut Dnr 360/19
Kommunchefen anför i skrivelse den 22 november 2019 bland annat att Hallstahammars kommun har sedan början av 2001 ett trafikupplägg som bygger på
långtgående samordning av trafiken i ett sammanhållet koncept där de olika trafikslagen integreras i ett för resenärerna och kommunen som betalare, uppskattat
och effektivt koncept. Kommunen har dessutom en gemensam trafikbudget för
hela kommunen som bygger på den trafikvolym som för närvarande bedrivs.
Hallstahammars kommun har genom särskilt tillstånd från Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) upphandlat både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i
egen regi under perioden 2016 – 2019 med förlängning fram till augusti 2021.
Upphandlingen har genomförts gemensamt med Surahammars kommun. Trafiken
har under innevarande period utförts av Björks buss vars nuvarande avtal med
kommunerna sträcker sig fram till augusti 2021 då ny upphandling måste ske.
Avtalet med Björks buss omfattar utöver drift av trafik även beställningscentral
inklusive trafikledning samt planering och av tillkommande och avgående trafik.
Beställningscentralen ska enligt avtalet vara bemannad vardagar mellan 08:00
och 17:00 och ansvarar för bokning och samordning av anropsstyrda resor.
Då nuvarande avtal löper ut i augusti 2021, sett utifrån ett upphandlingsperspektiv, behöver en upphandling påbörjas (publicering av förfrågningsunderlag)
senast mars 2020 för att säkerställa tilldelning minst ett år innan trafikstart.
Kommunen upphandlar i egen regi den särskilda kollektivtrafiken, servicelinjen
flexlinjen, skolskjutsar, särskilda skolskjutsarna, omsorgsresor samt resor till
daglig verksamhet m m. Dessutom föreslås att även färdtjänsten ska ingå i kommunens upphandling. Förhoppningen att en gemensam beställningscentral kan
öka servicen gentemot kund samt öka volymen i den egna upphandlingen. Färdtjänsten anordnas idag av KTMs via upphandling. Kommunen har bilateralt avtal
med Kollektivtrafiknämnden, med uppsägningsmöjlighet enligt vissa regler.
Vidare har även riksfärdtjänsten diskuterats att ingå i kommunens upphandling.
Riksfärdtjänsten utförs idag av Riksfärdtjänst Sverige, ett privat boknings- och
samordningsföretag. Kommunen har ett avtal med företaget sedan 1993. Det
föreslås dock att den även i fortsättningen ligger kvar hos nuvarande leverantör
med hänsyn till fungerar på ett bra sätt både avseende effektivitet, kostnad och
service. Frågan om vägval efter 2021 har beretts i nära samverka med Surahammars kommun med ambitionen att de båda kommunerna ska kunna göra en
gemensam samordnad upphandling för den särskilda trafiken.
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Forts KF § 158
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 274.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S), Hans Strandlund (M), Håkan Freijd
(M) och Marijo Edlund (S) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande yrkar Reijo Tarkka (V) att kommunen ska upphandla all kollektivtrafik och samordning i egen regi
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ett inriktningsbeslut överlämna den tidtabellförlagda kollektivtrafiken till
Kollektivtrafikmyndigheten då nuvarande avtal går ut augusti 2021 varvid trafiken även fortsättningsvis ska vara avgiftsfri (nolltaxa),
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal med Kollektivtrafikmyndigheten
avseende omfattningen på den tidtabellförlagda kollektivtrafiken (Brukslinjen), i
enlighet med skrivelse daterad den 22 november 2019,
att Hallstahammars kommun fortsättningsvis i egen regi upphandlar den särskilda
kollektivtrafiken och färdtjänsten, i enlighet med skrivelse daterad den 22
november 2019, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att upphandla och teckna avtal gällande den särskilda kollektivtrafiken och färdtjänstens utförande, i enlighet med skrivelse
daterad den 22 november 2019.
Härefter återinträder Jenny Landernäs (M).

________
Exp till: Kommunchefen
Kollektivtrafikmyndigheten
Socialnämnden f k
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KF § 159
Regional avfallstaxa - VafabMiljö Kommunalförbund – för antagande
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 synpunkter har tagits i beaktande och ett reviderat förslag har remitterats för godkännande.
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 kommunerna 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 bemötts 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 (standardabonnemang)
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 sluttäckning av nedlagda deponier endast ska användas för de deponier som VafabMiljö 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 förslaget under förutsättning att förslaget förtydligas vad gäller
kostnaderna för sluttäckning av VafabMiljös deponier för hushållsavfall.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 74 att återremittera ärendet för
förtydligande avseende avgiften under punkten C2 i taxan gällande dragavstånd
och manuell hämtning.
VafabMiljö har den 21 augusti 2019 inkommit med förtydligande avseende avgiften under punkten C2.
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Forts KF 159
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2019 § 177 att bordlägga ärendet
till sitt sammanträde i oktober. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 14 oktober 2019 § 201 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
I oktober 2019 har två medlemsråd hållits där man enats om att förslag till stegvis
höjning i fyra av kommunerna som ännu inte har fatta beslut. Den stegvisa höjningen genomförs på den fasta delen, grundavgiften, av taxan. Hallstahammars
kommun är en av de fyra kommunerna.
VafabMiljö har därefter inkommit med förslag till avfallstaxa med stegvis höjning av grundavgiften år 2021 samt år 2022. De förtydligande som kommunen
tidigare påtalat gällande dragavståndet saknas i förslaget.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 277.
Anförande hålls av Mario Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del anta regional avfallstaxa 2020 med stegvis höjning av grundavgiften år 2021 samt år 2022, samt
att uttala att Hallstahammars kommun förutsätter att de av kommunen framförda
förtydligande kring dragavståndet under punkten C2 införs i taxan.

__________
Exp till: VafabMiljö
Tekniska nämnden
Reglementspärmen
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KF § 160
Reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden - för godkännande
Dnr 352/19
Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnen till respektive huvudman för godkännande.
Förvaltningen hjälpmedelscentrum upphör 2020-01-01 och ingår därefter som en
verksamhet i den samlade hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Förändringarna i
reglemente och samverkansavtal är därmed i huvudsak redaktionella.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 280.
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna förslag till reglemente för den gemensamma nämnden att
gälla 2020-01-01 – 2022-12-31.

__________
Exp till: Gemensamma hjälpmedelsnämnden
Reglementspärmen (bilaga)
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KF § 161
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun
fr o m den 1 januari 2020 Dnr 341/19
Nu gällande arvodesbestämmelser antogs av fullmäktig den 17 december 2018 §
168. I bestämmelsen knöts alla arvoden, såväl årsarvoden som löpande sammanträdesarvoden, till att utgöra andelar av aktuellt arvode för riksdagens ledamöter.
Arvodesbeloppen justeras varje år från 1 januari med samma procentuella tal som
för arvodet till riksdagsledamot. I årsarvodena, vilka omfattar kommunstyrelsens
ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande för nämnder samt ledamöter i nämndernas arbetsutskott, ingår ett antal uppgifter som den förtroendevalda förväntas utföra. Dessa uppgifter framgår i arvodesbestämmelserna. Dessa
förtroendevalda (med undantag för kommunstyrelsens ordförande) erhåller styrkt
förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pensionsförmån. Årsarvodet utbetalas med en tolftedel per månad. För de sammanträden
som genomförs utöver det som framgår av arvodesbestämmelserna utges sammanträdesarvode. För förtroendevald som inte omfattas av årsarvode, t ex kommunfullmäktiges ledamöter eller ledamöter i nämnderna, utgår sammanträdesarvode. Till detta kommer ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst, styrkt
förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pensionsförmån.
I nu föreliggande förslag har förtydliganden gjorts bland annat gällande ersättning kring förtroendevald som saknar anställning.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 december 2019 § 285.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sina beslut den 17 december 2018 § 168 anta arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun fr o m den 1
januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

__________
Exp till: Reglementspärmen (bilaga)
HR- och Löneenheten (bilaga)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 162
Svar på interpellation av Bertil Bredin (M) och Jenny Landernäs (M) om att
Bergslagsvägen behöver belysas för trygghet och ökad turism
Dnr 290/19
Bertil Bredin (M) och Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation ”Vi har från
moderaterna ställt en interpellation i detta ärende i oktober 2015. Sedan dess har
inget hänt. Vi återkommer därför med samma fråga.
Bergslagsvägens norra del från Agnesdal till Lustigkulla saknar gatubelysning
sedan många år. Vägen är mycket smal, saknar trottoarer och är därför mycket
farlig för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter. Trafiken är intensiv på grund av besökare till Åsby Hem och Trädgård samt Åsby Kött och Vilt,
som tillhör de mest besökta handelsplatserna i Västmanland. Många boende
använder också Bergslagsvägen för parkering och entré till fastigheter utefter
vägen. Bergslagsvägen är en del av Hallstahammar som fortfarande är oupplyst,
men det finns många fler.
Svaret vi fick från Tekniska nämnden var att Bergslagsvägen skall belysas genom
att en cykelbana med ljus ska anläggas på en del av vägbanan från Agnesdal till
Åsby Hem och Trädgård.
Någon sådan lösning har hittills inte setts och vi tror dessutom inte att det är
genomförbart på grund av vägens ringa bredd.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till tekniska nämndens
ordförande:
Vilka planer finns för att installera gatubelysning på Bergslagsvägen?”
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens
sammanträde.
Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar att förvaltningen har kommit
fram till att det är svårt att genomföra en cykelbana utefter Bergslagsvägen p g a.
vägens bredd och ägarförhållandena av intilliggande mark.
Möjligheter och kostnader för belysning av Bergslagsvägen förbi Åsby är en av
de utredningar den nya majoriteten har för avsikt att genomföra under 2020.
Anförande hålls av Bertil Bredin (M), Marijo Edlund (S) och Reijo Tarkka (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 163
Fyllnadsval av kommunal revisor t o m 31 december 2022 Dnr 253/18
Jörgen Kvist (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som revisor i
den kommunala revisionen.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jörgen Kvist (S) från uppdraget som revisor i kommunala
revisionen, samt
att som revisor i den kommunala revisionen t o m den 31 december 2022 efter
Jörgen Kvist (S) utse Tomas Andersson (S).

__________
Exp till: Jörgen Kvist
Tomas Andersson
Löneenheten
Nämndkansliet
Kommunala revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 164
Fyllnadsval av revisor i Emma Hedmans stiftelse t o m den 31 december
2022 Dnr 253/18
Jörgen Kvist (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som revisor i
Emma Hedmans stiftelse.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jörgen Kvist (S) från uppdraget som revisor i Emma Hedmans
stiftelse, samt
att som lekmannarevisor i Emma Hedmans stiftelse t o m den 31 december 2022
efter Jörgen Kvist (S) utse Tomas Andersson (S).

__________
Exp till: Jörgen Kvist
Tomas Andersson
Löneenheten
Nämndkansliet
Emma Hedmans stiftelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 165
Fyllnadsval av revisor i alla av kommunen förvaltade stiftelser där revisor
inte förordnats på annat sätt t o m 31 december 2022 Dnr 253/18
Jörgen Kvist (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som revisor i
alla av kommunen förvaltade stiftelser där revisor inte förordnats på annat sätt.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jörgen Kvist (S) från uppdraget som revisor i alla av kommunen
förvaltade stiftelser där revisor inte förordnats på annat sätt, samt
att som revisor i alla av kommunen förvaltade stiftelser där revisor inte förordnats
på annat sätt t o m den 31 december 2022 efter Jörgen Kvist (S) utse Tomas
Andersson (S).

__________
Exp till: Jörgen Kvist
Tomas Andersson
Löneenheten
Nämndkansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 166
Fyllnadsval av suppleant för lekmannarevisor i AB Hallstahem t o m
ordinarie årsstämma 2023 Dnr 253/18
Jörgen Kvist (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som suppleant
för lekmannarevisor i AB Hallstahem.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jörgen Kvist (S) från uppdraget som suppleant för lekmannarevisor i
AB Hallstahem, samt
att som suppleant för lekmannarevisor i AB Hallstahem t o m ordinarie årsstämma 2023 efter Jörgen Kvist (S) utse Tomas Andersson (S).

__________
Exp till: Jörgen Kvist
Tomas Andersson
Löneenheten
Nämndkansliet
AB Hallstahem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 167
Fyllnadsval av ersättare för revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund t o m
ordinarie förbundsstämma 2020 Dnr 253/18
Jörgen Kvist (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare
för revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Jörgen Kvist (S) från uppdraget som ersättare för revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund, samt
att som ersättare för revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund t o m ordinarie förbundsstämma 2020 efter Jörgen Kvist (S) utse Tomas Andersson (S).

__________
Exp till: Jörgen Kvist
Tomas Andersson
Löneenheten
Nämndkansliet
Kolbäcksåns Vattenförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 168
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december
2022 Dnr 253/18
Mahlet Asfera (KD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Mahlet Asfera (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, samt
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022 efter
Mahlet Asfera (KD) utse Gun-Britt Rydén (KD).

__________
Exp till: Mahlet Asfera
Gun-Britt Rydén
Löneenheten
Nämndkansliet
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 169
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december
2022 Dnr 253/18
Anna-Lena Gabrielsson (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Anna-Lena Gabrielsson (S) från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden, samt
att valet av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022
kommer att tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde.

__________
Exp till: Anna-Lena Gabrielsson
Löneenheten
Nämndkansliet
Barn- och utbildningsnämnden (sekr)
Sekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 170
Fråga om nya lokaler för vårdcentralen i Kolbäck

Dnr 383/19

Reijo Tarkka (V) ställer följande fråga ”Det har framkommit farhågor för att det
inte planeras några lokaler för vårdcentralen i Kolbäck. Frågan intresserar många,
och det har tidigare nämnts att nya lokaler skulle kunna skapas i anslutning till
äldreboende eller förskola som också behöver nya lokaler i Kolbäck.
Själv är jag orolig för att de nya riktlinjerna inom primärvården där vårdcentralerna ska drivas i företagsliknande former skulle kunna betyda att en vårdcentral i
Kolbäck inte är lönsam ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv. Min fråga är
därför: Hur är läget vad gäller vårdcentralen i Kolbäck? Planeras det för nya
lokaler eller inte?”
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) svarar att hon inte vet
detta då frågan inte har varit uppe till politiskt beslut i regionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

Sida

()

KF § 171
Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att
på presidiets vägnar tacka alla, förtroendevalda, revisorerna, tjänstemän, sekreteraren och närradion för deras insatser under året. Därefter önskar han samtliga en
God Jul och Gott Nytt År och välkomnar alla tillbaka efter helgerna till det kommande arbetet år 2020
Förste vice ordförande Sigge Synnergård (L) framför ett tack från hela kommunfullmäktige till ordföranden för hans insatser under året och önskar honom en
God Jul och Gott Nytt År.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

