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 ANSLAG/BEVIS 
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Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 55 - 68 
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Carina Iwemyr 
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KF § 55 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Lisbeth Wallman (S) som ny 

ersättare efter Margaretha Sundin (S).  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

  

att utse Sigge Synnergård (L) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 3 maj 2021 klockan 08.00. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 56 

 

Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 juni 2021    

Dnr 340/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande av 

ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Till taxan har det bland annat 

tillförts avgifter för Eldsbodahuset och skolor kommer att få betala avgift för hyra 

av vissa lokaler. Kultur- och fritidsnämnden har den 28 oktober 2020 § 89 be-

slutat föreslå fullmäktige att fastsälla taxan fr o m den 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 att återremittera ärendet till 

kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning där man dels, ser över av-

gifterna för skolor och förskolor och även redovisar hur andra kommuner tar ut 

avgifter för privata skolor/förskolor, dels redovisar vilka alternativ kommunen 

erbjuder/hänvisar till föreningar som inte hyr eller har egna lokaler för samlings-

lokal. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 5 februari 2021 att man 

under november/december 2020 skickat ut förfrågningar enligt kommunstyrel-

sens önskemål till närliggande kommuner. Dialog har även förts med barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

De förändringar som gjorts i underlaget om förslag till nya taxor jämfört med det 

tidigare presenterade förslaget och som ska gälla från 1 april 2021 är: 

• Förslaget om en taxa för våra kommunala skolor för hyra av, Ishallen, 

stora idrottshallar, små idrottshallar, Trollebo konstgräsplan och Trollebo 

naturgräsplan är borttaget. Detta innebär att 0 kr-taxan som gällt tidigare 

år ligger kvar. 

• De övriga förslagen till förändrade taxor fanns redan medtagen i presen-

tationsmaterialet i oktober för kultur- och fritidsnämnden och i november 

2020 för kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 april 2021 § 59. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Håkan Freijd (M) och Catarina 

Pettersson (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 november 2019 § 128 fastställa av-

giftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 juni 2021 i enlighet med 

en till ärendet hörande bilaga,  
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Forts KF § 56 

 

att effektiva administrativa rutiner samt rutiner för extern- och intern debitering 

säkerställs, samt  

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

avgiften. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 57 

 

Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   Dnr 147/21 

 

Kommunallagen föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige 

kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. 

Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som 

framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-

tige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 

motioner som inte är färdigberedda. 

 

Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 

den 30 mars 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 april 2021 § 78. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.  
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KF § 58 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2020  

Dnr 197/20 

 

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.  

 

Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 2 ej verkställda 

beslut enligt § 9 LSS under kvartal 4, 2020. Ett beslut gällande bostad med sär-

skild service och ett beslut gällande ledsagning/avlösarservice. 

 

Socialnämnden har den 25 mars 2021 § 18 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2021 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 april 2021 § 79. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

 

 
__________ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 59 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) kvartal 4 år 2020    Dnr 198/20 

 

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.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 4 år 

2020. Under kvartal 4 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL.  

 

Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 4 år 2020. Under kvartal 4 fanns inga ej verkställda gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL.  

 

Socialnämnden har den 25 mars 2021 § 17 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2020 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 april 2021 § 80. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

 

 

 
__________ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 60 

 

Svar på interpellation av Tommy Emterby (KD) angående medel för 

”Äldreomsorgslyftet” 2021   Dnr 115/21 
 

Tommy Emterby (KD) anför i en interpellation” Hälso- och sjukvård är en ange-

lägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den som är äldre ökar ofta 

behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att insatser ges på 

ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och omsorg 

av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att befolk-

ningen lever längre, drabbas allt fler av sjukdomar och besvär av olika slag. Men 

tack vare goda medicinska insatser och en god omvårdnad kan många leva ett 

gott och långt liv med sin sjukdom. 

 

Kristdemokraterna har anfört med kraft att problemen i äldreomsorgen fanns före 

covid-19 och det har förvärrats av pandemin. Staten tillför årligen nya pengar. 

Men det behövs mer för att vända trenden. Ansvarig för äldreomsorgen är varje 

kommun, inte staten. Valfrihet har gett den äldre makt att "rösta med fötterna". 

Tycker man inte att den utförare man har är bra borde det finnas andra att välja 

på. Det ger makt till den som får hjälpen, det tycker vi är bra. Kristdemokraterna 

anser att det behövs en ökad medicinsk kompetens inom den kommunalt finan-

sierade vården och omsorgen och det behövs även fler medarbetare så att äldre 

kan få en vård och omsorg av god kvalitet i äldreomsorgen. 

 

Regeringen satsar för 2021 ca 3,4 miljarder kronor (3 392 500 000) på ett vidgat 

Äldreomsorgslyft som syftar till stärkt kompetens inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre. Kommunerna kan ansöka om medel fram till 1/11–21 

för att stärka upp kompetensen inom äldreomsorgen. Oavsett vad man tycker om 

regeringens politik i övrigt är det bra att resurser satsas på de äldre. 

Medlen får gå till följande utbildningar: 

- Ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde 

eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid 

den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller underskö-

terska under 2021.” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen skall besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Socialnämndens ordförande anför i sitt svar bland annat att ”Socialdemokraterna 

delar uppfattningen att den personcentrerade vården behöver utvecklas ytterligare 

för att kunna erbjuda en än ännu bättre vård och omsorg till kommunens äldre. 

Den medicinska kompetensen behöver bland flera kompetenser förstärkas ytter-

ligare. Hallstahammar har en god nivå på den medicinska kompetensen, något 

som hanteringen av Covid 19 inom äldreomsorgen vittnar om. Men ambitionen är 

att ytterligare förstärka den samlade kompetensen inom den kommunala äldre-

omsorgen med stöd av bland annat äldreomsorgslyftet.   
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Forts KF § 60  

 

Hallstahammars kommun har tidigt sökt de medel som är avsatta för kommunens 

del, 6 630 961 kr för 2021. Medlen söks via Socialstyrelsen och det är också till 

Socialstyrelsen som återrapporteringen av användningen ska ske senast mars i 

2022. Användningen av statsbidraget är tydligt styrt och en omfattande åter-

rapportering ska ske. Denna återrapportering säkerställer att medlen använts till 

specificerat ändamål och målgrupper. Socialstyrelsen genomför också särskilda 

granskningar/revisioner av användningen om frågetecken finns. Under en på-

gående pandemi finns av naturliga skäl begränsningar i kommunens möjligheter 

att anordna traditionell undervisning, planera in undervisning och hitta vikarier 

för att möjliggöra undervisning. Folkhälsomyndighetens riktlinjer och direktiv 

begränsar också i vissa fall fysiska sammankomster, viss validering m m. Social-

nämnden har redan påbörjat denna kompetensutveckling och omfattande insatser 

är planerade till kommande månader av 2021. Bland annat kommer den kommu-

nal hemtjänstens samtliga medarbetare få utbildning i Stjärnmärkt demensvård 

för att nämna en av många exempel på planerade utbildningsinsatser.  

 

Syftet med denna utbildning är att ge personalen kunskap och verktyg för att 

kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Utbildningsmo-

dellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. Utbildningen 

innehåller demens ABC, demens ABC plus och nollvisionen för en demensvård 

utan tvång och begränsningar. Hela den kommunala äldreomsorgen har redan fått 

denna utbildning eller kommer att få. Vårdbiträdes- och undersköterskeutbild-

ningar kommer också att genomföras under 2021.  Specialistkompetensen utökas 

även inom demensvården. Vi har snart en utbildad Silviasjuksköterska. De är vi 

stolta över. ASTutbildningar (akademisk specialisttjänstgöring) planeras i sam-

verkan med Vårdförbundet för sjuksköterskor. Kan i vissa fall ge distrikts-

sköterskekompetens. Planering pågår med Ersta-Sköndal om olika fördjupnings-

utbildningar i ledarskapsfrågor för första linjens chefer. Det kan exvis gälla den 

nationella värdegrunden för äldre, styrdokument som ledningsstöd etc.   

 

Som interpellanten nog känner till har vi lagt stor vikt vid att ge personalen en 

gedigen kompetensutveckling för att ytterligare öka förutsättningarna för en ännu 

bättre vård och omsorg. Medlen från Äldreomsorgslyftet hjälper oss att ta stegen 

ännu snabbare!  Jag kan stolt säga att vi gör allt vi kan för att leva upp till att vara 

en ’Äldrevänlig kommun’.”                                                   

 

Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S) och Tommy Emterby (KD). 
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KF § 61 

 

Fyllnadsval av uppdrag i Mälardalens Brand- och räddningsförbund t o m 

31 december 2022 (Räddningstjänsten Mälardalen)     Dnr 54/21 

 

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 entledigat 

Martin Gabrielsson (L) från uppdraget som ersättare i Mälardalens Brand- och 

Räddningsförbund. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ersättare i Mälardalens Brand- och räddningsförbunt t o m den 31 decem-

ber 2022 efter Martin Gabrielsson (L) utse Reinder Nispeling (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Reinder Nispeling  
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KF § 62 

 

Fyllnadsval av uppdrag i Sporthallen ek förening u p a fram till ordinarie 

föreningsstämma 2022    Dnr 54/21 

 

Hanan Haddad (L) anhåller om att få bli entledigande från sitt uppdrag som 

ombud i Sporthallen ek förening u p a. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Hanan Haddad (L) från uppdaget som ombud i Sporthallen ek före-

ning u p a, samt  

 

att som ombud i Sporthallen ek förening u p a fram till ordinarie förenings-

stämma 2022 efter Hanan Haddad (L) utse Maria Blomberg (L). 

 

 

__________ 
Exp till: Sporthallen ek förening 

 Hanan Haddad 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Maria Blomberg 
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KF § 63 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 

2022    Dnr 54/21 

 

Hanan Haddad (L) anhåller om att få bli entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Hanan Haddad (L) från uppdaget som ersättare i barn- och utbild-

ningsnämnden, samt  

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2021 

efter Hanan Haddad (L) utse Latif Yosefi (L). 

 

 

__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Hanan Haddad 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Latif Yosefi 
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KF § 64 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m 31 december 2022     

Dnr 54/21 

 

Hanan Haddad (L) anhåller om att få bli entledigande från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Hanan Haddad (L) från uppdaget som ersättare i kommunstyrelsen, 

samt  

 

att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2021 efter Hanan 

Haddad (L) utse Barbara Kabacinski Hallström (L). 

 

 

__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Hanan Haddad 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Barbara Kabacinski Hallström 
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KF § 65 

 

Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att kommunens åkrar 

odlas ekologiskt    Dnr 168/21 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 22 april 2021 ”Hallstahammars 

kommun jobbar för Agenda 2030 - de Globala målen för hållbar utveckling. Ett 

av målen är ”Ingen hunger” och till det är det kopplat målet om hållbar livsme-

delsförsörjning samt areal för ekologisk odling. Tittar vi på statistisk så odlas i 

genomsnitt 19 procent av åkerarealen i Sverige ekologiskt. Det finns flera kom-

muner där det odlas ekologiskt på mer än på hälften av odlingsarealen av kom-

munen som geografisk område.  

I Hallstahammar som geografiskt område odlas 2 procent ekologiskt.  

Hallstahammars kommun äger många hektar åkrar. De flesta är arrenderade utan 

krav på hur arrendatorn ska bruka jorden.  

Kommunen skulle, genom att byta till ekologiskt, hjälpa till i arbetet med Agenda 

2030. Och samtidigt nå det som ekologisk odling bidrar till:  

• Ökad biologisk mångfald i form av vilda växter, pollinerare, mark-

organismer och fåglar. 

• Det blir ingen ansamling av kemiska bekämpningsmedel.  

• De som jobbar i jordbrukssektor påverkas inte av kemikalierna då de slipper 

hantera dem.  

• Minskad klimatpåverkan: Omställning till ekologiskt ger mer organiskt 

material i marken och därmed binder marken mer kol. Anledningen är en 

kombination av odlingsåtgärder; stort inslag av fleråriga grödor, mindre 

andel av ettåriga grödor, varierade växtföljder, stor återförsel av skörderester 

och fånggrödor samt väl avvägd användning av stallgödsel. 

• Minskad risk för näringsläckage.  

• Ökad djurvälfärd jämfört med icke ekologiska odlare. Ekologisk djurhåll-

ning är betesbaserad och då får djuren vara ute längre.  

 

Många av kommunens arrendekontrakt är tidsbegränsade med relativt kort löptid 

och kan omförhandlas till ekologisk odling. Andra kontrakt kan man justera i 

samråd med arrendatorn och genom att justera villkoren. 

 

Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 

-ser till att kommunens åkrar odlas ekologiskt. 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 66 

 

Anmälan av interpellation av Reijo Tarkka (V) angående behörighet på 

lärare    Dnr 169/21 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Har Barn och Bildningsnämnden 

kontroll eller siffror på andelen behöriga och obehöriga lärare i kommunens 

skolor? Procentuellt skola för skola och för kommunen.” 

 

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. 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 67 

 

Anmälan av motion av Tommy Emterby (KD) om länsgemensam utbildning 

inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen     

Dnr 174/21 
 

Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Personer med allt svårare sjukdomar 

och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna 

utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den 

kommunala äldrevården  

  

Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens 

specialistsjukvård och den kommunala vård och omsorgen. Inom region Väst-

manland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar som 

fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att en motsvarande 

utbildningsavdelning startas i länet för legitimerad personal inom den kommu-

nala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs särskilt fokus på trygg hemgång 

och rehabilitering. Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken 

kompletteras med personal under träning och utbildning. Utbildningsavdelningen 

ska vara ett gemensamt uppdrag mellan länets kommuner och Region Västman-

land. Patienter ska komma från hela länet.  

 

Förslagsvis kan finasiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan för-

delas utifrån invånarantal. Hälso och sjukvårdspesonal från såväl kommun som 

region ska kontinuerligt kunna göra praktik på den länsgemensamma utbild-

ningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola 

(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum.  

 

Med bakgrund av ovanstående föreslår vi  

Att: Hallstahammars kommun i samarbete med regionen tar initiativ till en läns-

gemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medi-

cinska kompetensen.” 

  

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-04-26 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 68 

 

Fyllnadsval avledamot tillika vice ordförande i valnämnden t o m 31 

december 2022    Dnr 54/21 

 

Marie Westling (C) anhåller om att få bli entledigande från sitt uppdrag som 

ledamot tillika vice ordförande i valnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Marie Westling (C) från uppdaget som ledamot tillika vice ord-

förande i valnämnden, samt  

 

att som ledamot tillika vice ordförande i valnämnden t o m den 31 december 

2022 efter Marie Westling (C) utse Kerstin Persson (C). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Valnämnden, sekr 

 Marie Westling 

 Kerstin Persson 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 


