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KF § 148 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Niko Ljevar (S) som ny ledamot 

efter Marianne Matuszewski (S) och Owe Nilsson (S) som ny ersättare efter Niko 

Ljevar (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

  

att utse Sigge Synnergård (L) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 18 december 2020 klockan 13.00. 
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KF § 149 

 

Fibra ABs förvärv av aktier i Nodena AB – för godkännande    Dnr 362/20 

 

Hallstahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I dessa 

fibernät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka 

fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa 

förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett antal andra 

stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna som en part 

både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, eller i förekom-

mande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell 

aktiv utrustning. Fibra AB vill nu ha ägarnas godkännande att förvärva 25 % av 

aktierna i ett samägt bolag Nodena AB. 

 

Kommunchefen redogör för ärendet i skrivelse den 24 november 2020 bland 

annat anförs att förvaltningen bedömer att Fibra AB står inför en förändring där 

man behöver gå med i en större sammanslutning för att kunna behålla och sin be-

fintliga kundstock och utöka användandet av befintlig investering i fibernätet. 

Fibra AB behöver försvara sin marknadsandel på den lokala marknaden och ut-

öka andelen för att överhuvudtaget kunna rättfärdiga det insatta kapitalet i bola-

get. Ett annan alternativt är att helt enkelt sälja bolaget och låta andra ta över 

marknaden. Just nu bedöms marknaden endast bestå av 2 bolag samt samman-

slutningar av stadsnät som kan erbjuda nationella och regionala lösningar för 

större aktörer. Det medför att det finns en risk att marknaden inte blir kon-

kurrenskraftig om de kommunala ägarna börjar sälja av sina anläggningstill-

gångar till dessa aktörer. Förvaltningen bedömer därför att Fibra AB ska få gå in 

som delägare med 25 % i Nodena AB under en period för att se om marknadsför-

utsättningar kan förbättras med Nodena AB.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 257. 

 

I var sitt anförande yrkar Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Håkan 

Freijd (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) avslag på kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Anders Johannesson (C), Sigge 

Synnergård (L) och Reijo Tarkka (V) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) med fleras 

avslagsyrkande. 
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Forts KF § 149 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Fibra AB, org.nr 556907, godkänns förvärva 25 % av aktierna i Nodena AB. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Elinor 

Blomqvist (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

och Ewa Björklind (SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Fibra AB 

 Ekonomi- och finansenheten 
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KF § 150 

 

Bolagsordning för Nodena AB – för godkännande   Dnr 360/20 

 

Kommunchefen anför i skrivelse den 25 november 2020 bland annat att Halls-

tahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I dessa fiber-

nät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka fiber-

nätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa för-

bindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett antal andra 

stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna som en part 

både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, eller i förekom-

mande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell 

aktiv utrustning.  

 

Förslag till bolagsordning har upprättats. Av bolagsordningen framgår att bolaget 

ska ha till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla ett allmänt kommunika-

tionsnät för elektronisk kommunikation. I verksamheten ingår även att tillhanda-

hålla adekvata funktioner till allmänheten för att möjliggöra leverans av elektro-

niska kommunikationstjänster som en gemensam part. Bolaget är skyldigt att ut-

föra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina aktieägare. Verksamheten ska bed-

rivas i aktieägarnas ställe. 

 

Det kommunala ändamålet med bolaget är att på regional basis, tillgängliggöra 

respektive aktieägares stadsnätsinfrastruktur. Detta för att tillgodose behovet av 

en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation på regional 

nivå inom det geografiska område där ägarna är verksamma och därigenom möj-

liggöra för kommuninvånare, näringslivet samt kommunala verksamheter att få 

tillgång till en sammanhängande infrastruktur inom regionen som kan tillhanda-

hålla säkra och effektiva leveranser av elektronisk kommunikation till nytta för 

kommuninvånarna.   

 

Bolaget ska bedriva verksamheten affärsmässigt. I övrigt ska verksamheten be-

drivas inom ramen för de kommunalrättsliga principer som är tillämpliga på bo-

laget och dess verksamhet med hänsyn taget till ägarförhållandena. Likvideras 

bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna av bolaget, i förhållandet till 

deras respektive aktieinnehav.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 258. 

 

I var sitt anförande yrkar Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Håkan 

Freijd (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) avslag på kom-

munstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 150  

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Anders Johannesson (C), Sigge 

Synnergård (L) och Reijo Tarkka (V) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) med fleras 

avslagsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna bolagsordning för Nodena AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Elinor 

Blomqvist (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

och Ewa Björklind (SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Nodena AB 

 Reglementspärmen 
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KF § 151 

 

Aktieägaravtal för Nodena AB – för godkännande    Dnr 361/20 
 

Hallstahammar har investerat i anläggandet av fibernät inom kommunen. I dessa 

fibernät bedriver Fibra AB stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka 

fibernätets utnyttjande och för att möta kundernas önskemål om att kunna köpa 

förbindelser på en regional marknad från en part, har Fibra AB och ett antal andra 

stadsnätsbolag nu beslutat att genom Nodena AB möta kunderna som en part 

både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, eller i förekom-

mande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklusive eventuell 

aktiv utrustning. 

 

Av aktieägaravtal framgår bland annat att varje enskild aktieägare har, direkt eller 

genom annat bolag, investerat i anläggandet av fibernät inom den eller de kom-

muner där aktieägaren är verksam. I dessa fibernät bedriver respektive aktieägare 

stadsnätsverksamhet på lokal nivå. I syfte att öka fibernätens utnyttjande och för 

att möta kundernas önskemål om att kunna köpa förbindelser på en regional 

marknad från en part, har aktieägarna nu beslutat att genom bolaget möta kun-

derna som en part både avseende försäljning och leverans. Respektive aktieägare, 

eller i förekommande fall dess ägare, ska fortsatt äga dess lokala fibernät, inklu-

sive eventuell aktiv utrustning. Parternas respektive initiala ägarandel och eko-

nomiska engagemang som aktieägare har bestämts så att de bedöms motsvara 

parternas respektive utbyte av samverkan. Bolaget syftar till att skapa värde för 

aktieägarna och vinstmedel är inte avsedda att öka bolagets egna kapital utan 

istället delas ut till aktieägarna i proportion till ägarandel. 

 

Aktieägarna kan även, i enlighet med villkoren i aktieägaravtalet, kunna besluta 

att erbjuda kommuner eller kommunala bolag som bedriver verksamhet i geogra-

fisk anslutning till aktieägarnas verksamhetsområden att, i första hand, ingå part-

neravtal med bolaget eller, i andra hand, att bli aktieägare i bolaget och därmed 

tillträda aktieägaravtalet som part. Mot bakgrund av att aktieägarna är aktiebolag 

som ägs av olika kommuner i Sverige är aktieägarna införstådda med att kommu-

nallagens bestämmelser om kommunala bolag kommer vara tillämpliga på bola-

get. Genom detta aktieägaravtal avser aktieägarna att reglera sina mellanhavan-

den avseende ägandet av bolaget och bedrivandet av bolagets verksamhet. Vid 

bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordning och detta aktie-

ägaravtal, ska aktieägaravtalets bestämmelser, aktieägarna emellan, äga företräde. 

Aktieägarna skall verka för att främja och trygga Bolagets sunda utveckling och 

affärsmässiga skötsel. Aktieägaravtalet omfattar samtliga aktieägares vid var tid 

innehavda aktier. 

 

Kommunchefen redogör för ärendet i skrivelse den 24 november 2020. 
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Forts KF § 151 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 259. 

 

I var sitt anförande yrkar Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Håkan 

Freijd (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD) avslag på kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Anders Johannesson (C), Sigge 

Synnergård (L) och Reijo Tarkka (V) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) med fleras 

avslagsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att godkänna aktieägaravtal för Nodena AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Elinor 

Blomqvist (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

och Ewa Björklind (SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Nodena AB 

 Reglementspärmen 
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KF § 152 

 

Avgiftstaxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fri-

tidsnämnden fr o m den 1 januari 2021    Dnr 339/20 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 28 ny avgiftstaxa för kultur-

huset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.  

 

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

kommunala besparingar behöver avgifterna höjas. Förslag till ny taxa har därför 

tagits fram. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 90 att 

fullmäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsen har den 16 november 2020 beslutat att återremittera ärendet 

till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning och förtydligande av att 

det dels ska framgå i taxan vilka avgifter som är gemensamman med andra kom-

muner, t ex externa evenemang, dels förtydliganden kring förändade avgifter 

kring lånekorten och borttappade böcker. 

 

Kultur- och fritischefen redogör i skrivelse den 20 november 2020 för frågeställ-

ningarna och de justeringar som gjorts i taxan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 25 november 2020 § 118 att fullmäktige 

ska fastställa avgiftstaxan. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 252. 

 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 28 anta ny avgiftstaxa för 

kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m den 

1 januari 2021. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 153 

 

VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021   Dnr 343/20 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019 § 

130. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar 

enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång 

årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning belutas av 

kommunfullmäktige.  

 

Tekniska nämnden föreslår den 5 november 2020 § 124 att fullmäktige ska anta 

ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021.   

 

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 

för den allmänna VA-anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett 

skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker 

kostnaderna är fördelningen i nuläget inte rättvis. Den ojämna fördelningen utgör 

en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  

 

Tekniska förvaltningen redogjorde för ärendet i skrivelse den 4 november 2020 

bland annat framfördes att kommunen i dag har en hög exploateringstakt.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2020 § 229 att återremittera ären-

det till tekniska nämnden, med hänvisning till att kommunstyrelsen vill ha en 

redovisning av konsekvenserna om anslutningsavgiften höjs i två steg under 2021 

och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvm för tomtyteavgiften. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 23 november 2020 bland annat att i 

förslaget till VA-taxa fr o m 1 januari 2021 framgår att anläggningskostnaderna 

ska vara detsamma som år 2020. Förvaltningen avser att återkomma med anlägg-

ningskostnaderna senare då vi inte kan uppfylla de politiska målen och samtidigt 

finansiera anslutning av nya fastigheter. Detta medför att avgift per fastighet ut-

går enligt att anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) är 247 690 kronor 

inklusive moms. För typhus B (flerbostadshus) föreslås avgiften fortsatt vara 

650 411 kronor inklusive moms. Vidare föreslås med anledning av ökade kostna-

der inom verksamheten att höja brukningsavgifter med 2,4 procent, varav höjning 

för KPI utgör med 0,4 procent. Bokslut för 2019 visade ett underskott på - 

102 000 kronor och förvaltningen ser därför ett behov av att höja brukningsav-

gifterna. För ett normalhushåll med en årlig förbrukning om 150 kubikmeter vat-

ten innebär det att brukningsavgiften ökar med sammanlagt 170 kronor per år, 

varav den rörliga kostnaden för vattenförbrukning utgör 84 kronor per år. För 

2021 föreslås att brukningsavgifterna höjs med 2,4 procent.  
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Forts KF § 153 

 

Tekniska nämnden föreslår den 25 november 2020 § 132 att fullmäktige ska fast-

ställa ny taxa från och med den 1 januari 2021. Vidare beslutade nämnden att ut-

tala att redovisningen av konsekvenserna om anslutningsavgiften höjs i två steg 

under 2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvadratmeter för tomtyteavgiften 

ska redovisas för kommunstyrelsen efter årsskifte 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 253. 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) och Jenny Landernäs (M). 

 

I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att fullmäktige ska anta det av 

tekniska nämnden den 5 november 2020 § 124 föreslagna taxa vilken även om-

fattade höjning av anläggningsavgiften. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att upphäva sitt beslut den 25 november 2019 § 130 och från och med den 1 

januari 2021 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars i enlighet med en till 

ärendet tillhörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP), Claes Gustavsson (SD), 

Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) och Ewa Björklind (SD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Tekniska nämnden 
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KF § 154 
 

Mål och Budget 2021–2023 för Hallstahammars kommun    Dnr 221/20 

 

I juni 2020 beslutade kommunstyrelsen om ett budgetdirektiv för 2021–2023. 

Detta direktiv har sedan nämnderna och styrelsen arbetat utifrån och sedan tagit 

fram och beslutat sina egna mål och budgetdokument under hösten. Anledningen 

till att enbart ett budgetdirektiv beslutades i kommunstyrelsen och inte gick 

vidare till fullmäktige är den osäkerhet som den pågående pandemin skapat. För-

utsättningarna är fortfarande väldigt osäkra men informationsunderlaget är ändå 

bättre än i juni. Målsättningen för mål och budget är att uppnå fullmäktiges mål 

för hållbar ekonomi; soliditeten ska överstiga 40 %, budget och plan för mandat-

periodens sista år ska resultatet överstiga 2 % av skatter och statsbidrag, högst 50 

% av skattekollektivets investeringar ska vara lånefinansierade och kommunens 

skuldtak får maximalt uppgå till 80 % av skatter och statsbidrag. Det nu liggande 

förslaget uppnår inte kommunfullmäktiges mål för hållbar ekonomi. En del kan 

härröras till den mindre ökningen av skattekraften på grund av pandemin men en 

stor del rör även investeringstakten. Till mandatperiodens slut ligger ett flertal 

stora investeringar som till exempel renovering av Vallmobadet, ny skola till 

Näs, 2 nya förskolor, utbyggnad av VA till Berg och ett stort projekt att se över 

kommunens fastighetsbestånd. Sista planåret är det framförallt nya äldreboendet i 

Kolbäck som belastar investeringsbudgeten. I budgetdokumentet finns en bilaga 

med över hela den kommande 10 årsperioden och där går att läsa att vi befinner 

oss på en ”puckel” i investeringsbehoven 2021 når vi toppen och sen går total-

summan av investeringsbehoven ner. Förslaget bygger på en oförändrad kommu-

nal skatt det vill säga 21,81 kr per skattekrona. Skattesatsen för 2021 fastställes 

av kommunfullmäktige den 20 oktober 2020 § 93. 

 

Befolkningen är vid detta dokuments skrivande inte riktigt i nivå med befolk-

ningsprognosen utan ligger ca 30 personer under den och det är framförallt ny-

födda och i förskoleåldern som inte når upp till prognosen medan det just nu ser 

ut som om antalet över 90 år ligger betydligt högre än prognosen. Här behövs en 

avstämning i samband med mål och budget 2022–2024 så att demografikompen-

sationen blir rätt. 

 

Mellan 2020 och 2021 utökas verksamhetsramarna (exklusive finansförvalt-

ningen) med 40,2 miljoner kronor och samtidigt fördelas en effektivisering på 9,4 

miljoner, netto ökar alltså verksamhetsramarna med 30,9 miljoner kronor. Till 

detta hålls 5,3 miljoner centralt för att hantera kommande kostnader i samband 

med investeringar. Så totalt ökar verksamhetsramarna med 36,2 miljoner kronor. 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) och Västra Mälardalens 

Överförmyndarnämnd (VMÖ) tillförs totalt 1,1 miljoner kronor mesta delen be-

ror på att VMÖ var underbudgeterad från kommunens sida redan från över-

gången till den gemensamma nämnden. Totalt ökar budgetramarna med 37,3 

miljoner kronor. Samtidigt ökar skatter och statsbidrag med 34,5 miljoner  
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Forts KF § 154 

 

kronor så detta får till följd att det budgeterade resultatet sänks från 14,2 miljoner 

till 11,6 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 254. 

 

MBL-förhandling har ägt rum den 2 december 2020. De fackliga organisa-

tionerna hade inget att erinra mot förslaget. 

 

Budgetdebatten inleds med anförande av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny 

Landernäs (M), Tommy Emterbys (KD), Peter Ristikartanos (MP), Reijo Tarkkas 

(V) och Claes Gustavssons (SD) yrkanden. 

 

Därefter föredrar kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterssons (S) före-

liggande förslag till mål- och budget. Avslutningsvis yrkar hon bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

 

Härefter hålls anföranden av bygg- och miljönämndens ordförande Sigge 

Synnergård (L), socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer (S), barn- och ut-

bildningsnämndens ordföranden Kjell Ivemyr (S), tekniska nämndens ordförande 

Marijo Edlund (S), i vilka de redovisar nämndernas mål och budget. Avslut-

ningsvis 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 

bifall till föreslaget. Vidare yrkar hon att upptagande av lån ska göras utifrån 

moderaternas och kristdemokraternas budget, att investeringar motsvarande kost-

nader för Näslundskolan får finansieras genom avyttringar av pensionsmedels-

portföljen/värdepappersportföljen, att moderaternas och kristdemokraternas mål 

för fullmäktige och nämnder ska vara styrande för verksamheternas planering och 

följas upp enligt årshjul för delårsrapportering, samt att kommunstyrelsen genom 

sin uppsiktsplikt skyndsamt får kännedom om avvikelser i verksamhetens inne-

håll och/eller resultat samt därtill hörande handlingsplan för hantering av avvikel-

ser. 

 

Anförande hålls av Tommy Emterby (KD i vilket han yrkar bifall till Jenny 

Landernäs (M) yrkanden. 

 

Härefter hålls anföranden av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar att 

Miljöpartiet de grönas förslag till mål och budget för perioden 2021–2023 jämte i 

skrivelsen gjorda särskilda förbehåll fastställs, att gemensam uppföljning av  
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styrelsens och nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista mars 

(Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrapporten är en 

komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av årsprognos, 

att Miljöpartiet de grönas mål och vision ska vara utgångspunkten för styrelsens 

och nämndernas planering för det kommande året varvid dessa mål och mål på 

nämndnivå inklusive beslutade indikatorer ska följas upp i samband med 

delårsrapport per augusti och årsredovisning per december, att nyupplåning får 

ske upp till 240 miljoner kronor under 2021, att bemyndiga kommunstyrelsen att 

göra omfördelningar i investeringsbudgeten inom hela planperioden 2021–2023 

under förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige, 

att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive grupp 

för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2021–2023” är 

uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år, att bemyndiga 

kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela perioden 2021–

2023 till ett maximalt skuldtak på 1150 miljoner kronor, samt att nämndernas 

uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive nämnd om och vid 

avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kommunstyrelsen skyndsamt 

underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen ska nås upprättas. 

 

Därefter hålls anförande av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar bifall till vänster-

partiets förslag till budget och avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Claes Gustavsson (SD) i vilket han yrkar bifall till sverige-

demokraternas förslag till budget. 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M).  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), 

Tommy Emterbys (KD), Peter Ristikartanos (MP), Reijo Tarkkas (V) och Claes 

Gustavssons (SD) yrkanden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till Mål och Budget för perioden 2021–

2023 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 

 

att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och resultat 

ska ske per sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där 

delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har 

karaktär av årsprognos, 
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att kommunfullmäktiges mål och vision ska vara utgångspunkten för styrelsens 

och nämndernas planering för det kommande året varvid dessa mål och nämn-

dens egna mål inklusive beslutade indikatorer ska följas upp i samband med 

delårsrapport per augusti och årsredovisning per december, 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbudgeten 

inom hela planperioden 2021–2023 under förutsättning att större investeringar är 

beslutade av kommunfullmäktige, 

 

att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive grupp 

för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2021–2023” är upp-

märkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år,  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela 

perioden 2021–2023 till ett maximalt skuldtak på 1 000 miljoner kronor, samt 

 

att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 

nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kommun-

styrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen ska 

nås upprättas. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Bertil 

Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

Ewa Björklind (SD), Peter Ristikartano (MP), Reijo Tarkka (V), Annica 

Lindholm (V), Christer Hansson (V) och Lorin Ismael (V). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga nämnder 

 Ekonomi- och finansenheten 

 Kommunchefen 
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KF § 155 

 

Indikatorer för kommunfullmäktiges mål 2020–2023    Dnr 321/20 

 

Strategisk utveckling och planering anför i skrivelse den 26 november 2020 

bland annat att kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun beslutade i 

december 2019 om nya mål för 2020–2023. Målen har varit vägledande för 

nämnderna/styrelsen i deras beslut till mål och indikatorer. Effekten av nämnder-

nas/styrelsens arbete är det som påverkar fullmäktiges måluppfyllelse och nämn-

dernas/styrelsens indikatorer utgör därför även fullmäktiges indikatorer. Bedöm-

ning av nämndernas/styrelsens indikatorers relevans för fullmäktiges uppdrag och 

mål har gjorts och utifrån detta har förslag på indikatorer tagits fram i syfte att 

kunna följa och följa upp fullmäktiges beslutade mål. Indikatorerna syftar till att 

ge en bild huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot målen. Indikato-

rerna är en del i måluppföljningsarbetet men kommer tillsammans med analys av 

det utvecklingsarbete som sker bidra till resultatbilden, hur väl målen uppfylls. 

Syftet med detta är att få en bred uppfattning av måluppfyllelsen och den effekt 

som arbetet gett kopplat till måluppfyllelse. I förslaget finns två typer av indika-

torer, majoriteten av indikatorerna är mätbara och har sin grund antingen från 

nationella källor eller från kommunens egna system. Inom vissa målområden 

finns i dagsläget ingen relevant indikator att tillgå och eftersom ett kriterium var 

att indikatorn var mätbar så finns istället processindikatorer. Processindikatorerna 

syftar till att utveckla processer, arbetssätt, rutiner eller liknande för att se och 

följa progressionen i utvecklingsarbetet. Målet är i första hand att säkerställa att 

det sker ett utvecklingsarbete för att nå kommunstyrelsens mål, men när utveck-

lingsarbetet har kommit en bit på väg kan det därutöver också innebära att en 

faktiskt mätbar indikator kan ersätta processindikatorn. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 255. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att indikatorer ska fastställas utifrån 

moderaternas och kristdemokraternas förslag till mål för kommunfullmäktige.  

 

Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) i vilket han yrkar bifall till Jenny 

Landernäs (M) yrkande. 

 

I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att indikatorer ska fastställas utifrån 

miljöpartiets förslag till mål för kommunfullmäktige. 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M) i vilket har yrkar som ett ändringsyrkande 

till kommunstyrelsens förslag att det ska förtydligas att indikatorn under ”Ett 

livskraftigt näringsliv och arbetsmarknad” ska gälla enkätdelen i näringslivs-

rankingen. 
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Forts KF § 155 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M) 

och Peter Ristikartanors (MP) yrkanden. Därefter beslutar kommunfullmäktige 

med bifall till Håkan Freijds (M) ändringsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa indikatorer för kommunfullmäktige 2020–2023 enligt en till ärendet 

hörande bilaga.  

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Bertil 

Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

Ewa Björklind (SD), Peter Ristikartano (MP). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga nämnder 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-16 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 156 

 

Svar på motion från Bertil Bredin, Jenny Landernäs, Hans Strandlund, 

Håkan Freijd, Isabella Piva Hultström, Philip Jandovsky, Stieg Andersson, 

Anita Westin Brodd, Torbjörn Estelli, samtliga (M), om att förbättra 

Hallstahems möjligheter till nyproduktion    Dnr 344/20 

 

Bertil Bredin (M) med flera anför i en motion ”Hallstahammar har behov av fler 

hyreslägenheter för att möta den efterfrågan som finns, både från personer som 

redan bor i Hallstahammar och också från personer som önskar flytta till kom-

munen. För att möta behoven har Kommunfullmäktige antagit ett bostadsförsörj-

ningsprogram i september 2016. I ägardirektiven för Hallstahem stipuleras att 

bolaget är ett av de viktigaste instrumenten för att förverkliga bostadsförsörj-

ningsprogrammet. Bolaget har därför presenterat ett program för nybyggnation av 

fastigheter med hyreslägenheter. För att förverkliga detta krävs omfattande finan-

siering. Tyvärr finns inte tillräckligt kapital i bolaget. All finansiering måste ske 

genom lån. Hittills har detta gjorts genom Kommuninvest som erbjuder de bästa 

lånevillkoren med stöd av ett kommunalt borgensåtagande. Låneskulden för 

Hallstahems del uppgick i senaste årsbokslut till 585 mkr. Hallstahems lån ingår i 

det totala låneskuld Hallstahammars kommun har. Samtidigt har kommunen om-

fattande investeringsbehov i övriga verksamheter, exempelvis behövs nya skolor, 

förskolor, äldreboende, VA, bad och ett utökat underhåll. Utrymmet för lånefi-

nansiering är begränsat och vi måste investera hållbart även för kommande gene-

rationer. Därför måste vi också söka andra vägar att finansiera kommande in-

vesteringar. En möjlighet är att sälja tillgångar som inte är av strategisk betydelse 

för kommunen. Delar av Hallstahems fastighetsbestånd kan vara ett sådant 

exempel.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

Att möjligheterna för Hallstahem förbättras avseende finansiering av nyproduk-

tion. Det genom att ägardirektiven för Hallstahem tydliggörs så att bolaget ges 

möjlighet att sälja delar av fastighetsbeståndet för att minska låneskulden och 

möjliggöra framtida nybyggnation samt förbättra bolagets soliditet. 

Att Hallstahem ges i uppdrag att föreslå finansieringslösningar för kommande 

nyproduktion som helt eller delvis har annan finansiering än via kommunens 

gemensamma låneutrymme, exempelvis genom försäljning av delar av fastig-

hetsbeståndet.” 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020 att 

Hallstahem är kommunens största bostadsföretag och har därmed en betydande 

strategisk roll för att främja bostadsförsörjningen i kommunen såväl på kort som 

på längre sikt i Strömsholm, Kolbäck och Hallstahammar. Av ägardirektiven 

framgår bland annat att Hallstahem ska medverka till att stärka Hallstahammars 

kommuns ställning som en attraktiv bosättnings- och etableringsort. Bolaget är 

ett av de viktigaste instrumenten som kommunen har för att förverkliga det bo-

stadsförsörjningsprogram som antagits av kommunfullmäktige i september 2016 
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Forts KF § 156 

 

och som kommer att uppdateras under 2020. Bolaget presenterar årligen en sär-

skild handlingsplan utifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. Nybygg-

nation och renoveringar av befintligt fastighetsbestånd kräver precis som mode-

raterna beskriver omfattande finansiering. Eftersom bolaget inte har eget kapital 

ansöker Hallstahem om borgen för att uppta lån. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 256. 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) att motionen ska avslås.  

 

Anförande hålls av Rolf Hahre (S) och Peter Ristikartano (MP). 

 

Anförande hålls av Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Tommy Emterby 

(KD) och Håkan Freijd (M) i vilka de yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Bertil Bredins (M) m fl yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen om att förbättra Hallstahems möjligheter till nyproduktion. 

 

Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Bertil 

Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 

Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén 

(KD), Claes Gustavsson (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 

Ewa Björklind (SD). 

 

 
__________ 

Exp till: Bertil Bredin 

 Jenny Landernäs 

 Hans Strandlund 

 Håkan Freijd  

 Isabella Piva Hultström 

 Philip Jandovsky 

 Stieg Andersson 

 Anita Westin Brodd 

 Torbjörn Estelli 
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Delårsrapport för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2020 – för 

godkännande    Dnr 333/20 

 

I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 

om kommuner och regioner i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 

även för gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen och redovisningslagen 

skall minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige. 

 

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har kommit in med delårsrapport per 

31 augusti 2020. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 260. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna delårsrapporten för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. 

 
 

 

__________ 

Exp till: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
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Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fr o m  1 

januari 2021   Dnr 367/20 

 

Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fast-

ställdes kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 149.  

 

Socialnämnden föreslår den 26 november 2020 § 117 att fullmäktige ska fast-

ställa ny taxa från och med den 1 januari 2020. 

 

Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen från 

och med 1 januari 2021. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor i vården och 

omsorgen. Vissa avgiftsnivåer som till exempel maxtaxan styrs av socialtjänst-

lagen (2001:453). I dessa fall har kommunen inget rådrum gällande avgiftsnivåer 

eller taxor.  

 

Utöver till exempel maxtaxan finns en rad avgifter som behöver årlig justering 

och uppräkning. De avgiftsförändringar som är i huvudsak ändrade avgiftsnivåer 

genom en årlig uppräkning för år 2021 av avgiftsnivåerna med i genomsnitt 2,5 

%. Beloppen har avrundats till närmaste kommande heltal.  

 

Några exempel på kostnadsförändringen mellan 2020 och 2021 (vanligaste av-

gifterna): 

 

           År 2020                År 2021 

Trygghetslarm  300 kr/mån  308 kr/mån 

Service- och omvårdnadsavgift     360 kr/ 369 kr/h 

Hemsjukvård        125 kr/besök      128 kr/besök 

Inköp (utförs av extern utförare)    308 kr/h 316 kr/h 

Helpension säbo  3748 kr/mån       3842 kr/mån 

Dagvård       90 kr/dag    93 kr/dag 

Lunch brukare/patient    67 kr                69 kr 

Måltider korttid LSS barn/ungdomar      93 kr/dag    97 kr/dag 

Måltider korttid LSS vuxna        114 kr/dag          118 kr/dag 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 december 2020 § 269. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 149 fastställa avgifter 

för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med den 1 

januari 2021 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

__________ 

Exp till: Socialnämnden 

 Reglementspärmen 
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KF § 159 

 

Svar på interpellation av Hans Strandlund (M) gällande skolresultaten 

Dnr 356/20 

 

Hans Strandlund (M) anför i en interpellation ”I den årliga rapporten ’Bästa skol-

kommun’ från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i kommuner utifrån tio 

kriterier placerar sig Hallstahammars kommun i år som nummer 227 av 290 

kommuner. Det är en försämring sedan förra året. Vi slår Västerås och Suraham-

mar men är sämre än Köping.  

 

Arboga 71  

Skinnskatteberg 78  

Köping 154  

Norberg 158  

Kungsör 212  

Hallstahammar 227  

Västerås 244  

Surahammar 249  

Sala 261  

Fagersta279  

 

Vi har styrkor  

Andelen barn i förskolan 127/290 - 86% av barnen mellan ett och fem år är 

inskrivna. 

Utbildade lärare 143/290 - 68% är behöriga 

 

Vi har svagheter  

Fullföljd gymnasieutbildning 240/290  

Friska lärare 226/290 - 4,9% av LF medlemmar var sjukskrivna under mät-

perioden 

Lärartäthet 196/290 - 60% av eleverna tog gymnasieexamen inom tre år 

Lärarlöner 195/290 

 

Sammantaget går skolutvecklingen i Hallstahammars kommun åt fel håll.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Barn- och utbildningsnämndens ord-

förande: 

Vad tycker BUN:s ordförande om rankingen?  

Är ordföranden nöjd med plats 227?  

Finns det åtgärder utifrån LF:s ranking som ordföranden kan tänkas ta itu med?”  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde.  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-16 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 159 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar  

Jag tycker att rankingen är intressant att ta del av som ett komplement till annan 

statistik som vi använder oss av för att jämföra oss med andra kommuner tex, 

kolada. 

 

Med de resurser som vi lägger på vår skola och det gedigna arbete som görs av 

våra medarbetare i verksamheterna för våra barn/elever var dag så är jag inte alls 

nöjd med placeringen. 

 

I kommande budget så finns det med extra satsningar på grundskolan samt 

pengar till att justera lönerna för de pedagoger som halkat efter i löneutveck-

lingen. Utöver det så har nämnden satt mål för få en ökad måluppfyllelse, högre 

likvärdighet, trygga lärmiljöer som ska kompensera för barns/elevers olika förut-

sättningar och behov. Förvaltningen har under året intensifierat sitt arbete med 

tidiga insatser men också det förebyggande arbetet för att tidigt fånga upp de barn 

och unga som är i behov av stöd. 

 

 

Anförande hålls av Hans Strandlund (M), Kjell Ivemyr (S), Catarina Pettersson 

(S) och Sigge Synnergård (L). 
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() 
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KF § 160 

 

Svar på interpellation av Reijo Tarkka (V) angående nytt resecentrum vid 

tågstationen i Hallstahammar    Dnr 358/20 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Kommunstyrelsen 2018 12 03 inrikt-

ningsbeslut om resecentrum antas. Fullmäktige beslutar 2018 12 17 att som in-

riktningsbeslut uttala att ett nytt resecentrum ska byggas vid nuvarande tågstation 

i Hallstahammar. Nu två år senare är frågan. Hur är läget? Vad har hänt?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde.  
 

Kommunstyrelsens ordföranden anför i sitt svar ”Resecentrum ligger med i in-

vesteringsbudget. Enligt förslaget till budget ska kostnaderna fördelas mellan 

2026 och 2027.  

 

Kommunen har i dagarna skickat in ett svar på regionens ’Begäran om underlag 

avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt Statlig medfinansiering till 

Regionala kollektivtrafikanläggningar’ svaret är inte så tydlig med vilket år vi 

tänker oss en start, men är tydlig med att vi önskar att regionen får med resecen-

ter i Hallstahammar i planen för statlig medfinansiering 2022-2025. 

 

Byggnation av resecentrum är kopplat till byggnation av Knektbacken. Byggna-

tion av Knektbacken är i sin tur beroende av bidrag för sanering. För att få bidrag 

för sanering krävs en kalkyl för saneringskostnaderna. För kunna göra en kalkyl 

för saneringskostnaderna måste föroreningen avgränsas och förklassificeras. För 

att förorening ska kunna avgränsas och förklassificeras måste en mindre fornläm-

ning som ligger i vägen grävas ur och flyttas. För att den ska kunna grävas ur och 

flyttas, krävs ett engagemang från Länsstyrelsen. Katten på råttan och råttan på 

repet.  

 

Det finns inget som formellt binder en utbyggnad av resecentrum till byggnation 

av Knektbacken men nuvarande majoritet S, C och L har valt att avvakta utred-

ningar och förutsättningar för byggnation av bostäder på Knektbacken innan vi 

tar ytterligare steg gällande resecenter. Dock kvarstår ambitionen att bygga ett 

resecenter i Hallstahammar, vid tågstationen där bussar och tåg möts och där 

resenärer enkelt kan parkera både bilar och cyklar.” 

 

Anförande hålls av Reijo Tarkka (V), Catarina Pettersson (S) och Håkan Freijd 

(M). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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() 
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KF § 161 

 

Svar på interpellation av Reijo Tarkka (V) angående nedläggning Natur-

fotografiska    Dnr 172/20 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Några funderingar kring naturfoto-

grafiskas hastiga nedläggning, vilken gått ganska obemärkt förbi. Varför lade 

man ner naturfotografiska, som enligt kulturchefen gått jättebra med ständigt 

ökande besöksantal och fler medlemmar. Vad har man gjort av inredning och 

butiksutbud? Kommer kontsföreningen att få tillgång till ytor i samma utsträck-

ning som man hade innan naturfotografiskas tillkomst? Hur stor del av den totala 

budgeten på 33 miljoner som renoveringen av kulturhuset kostat, stod naturfoto-

grafiska för?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde.  

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande anför i sitt svar: På grund av att den 

konstnärlige ledaren för Naturfotografiska på egen begäran avslutade sin anställ-

ning i början av 2020 fanns inte lägre möjlighet att driva verksamheten vidare. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan dess genomfört en rad möten och kon-

takter med olika utställningsaktörer för att arbeta fram ett underlag för politiskt 

beslut angående kulturhusets utställningshalls framtid. Vid kultur- och fritids-

nämnden sammanträde den 25 november 2020 KFN § 100 beslutade nämnden 

om ny utställningsverksamhet i det tidigare utställningslokal som Naturfotogra-

fiska bedrev sin verksamhet i. Nämnden tog under sammanträdet samtidigt beslut 

om att Kulturhusets utställningshall ska heta Hallstahammars konsthall, Vidare 

beslutades det om att utställningsverksamheten ska vila på fyra utställnings-

former: 

• En årlig utställning med en nationellt intressant och lovande konstnär – i 

samverkan med Hallstahammars konstförening. 

• En årlig utställning inom slöjd och konsthantverk – i samarbete med Väst-

manlands läns hemslöjdsförbund 

• En årlig naturfotoutställning av nationellt intresse – i samarbete med 

någon naturfotocurator 

• En årlig utställning med samtidskonst – i samarbete med Ett kulturliv för 

alla Konst, Konstfrämjandet i Västmanland med flera. 

•  

Med denna verksamhetsförändring hoppas nämnden på att utställningsverksam-

heten ska genererar ett bredare och större publikt intresse. En viktig del i utställ-

ningsverksamheten är att dessa ska medföljas ett pedagogiskt program som er-

bjuds våra kommunala skolor samt att verksamheten också ska generera ett stärkt 

samarbete med föreningar i kommunen. 
 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-16 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 161 
 

Delar av den tidigare butiksinredningen har placerat ute i foajédelen till Hallsta-

hammars konsthall, och den större mängden av butiksinredning har flyttats till 

Eldsbodahuset för att ingå som butiksinredning i fritidssportsutrustningsbiblio-

teket som planeras att öppnas där under 2021. 

 

Som tidigare beskrivits kommer konstföreningen att få ansvarar för en av de fyra 

utställningsformer för Hallstahammar konsthall vilket ger föreningen en gång om 

året tillgång till en utställningsyta som är 3-4 gånger större än den de hade innan 

kulturhusets tillblivelse. Utöver detta erbjuds konstföreningen att ställa ut vid ut-

ställningsavdelningen intill kulturhusets café som har samma utställningsyta som 

konstföreningen utnyttjade på plan 2 innan kulturhusets tillblivelse. Sammantaget 

så har konstföreningen numer fått utökade utställningsytor än man hade tidigare. 
 

Skapandet av Naturfotografiskas galleri och butiksdel iordningställdes under år 

2016. Byte av ventilationsaggregat och värmesystem och översyn av brandskyd-

det som genomfördes under renoveringen 2019-2020 har inte kultur- och fritids-

förvaltningen kostnadsöverblicken av. Den sammanlagda kostnaden för att iord-

ningställa Naturfotagrafiska utställningslokal och tillhörande butik och som ägde 

rum under år 2016 uppgick till 1,8 - 2.0 miljoner kronor.  
 

Anförande hålls av Jenny Hödefors (S) och Reijo Tarkka (V). 
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KF § 162 

 

Svar på interpellation av Annica Lindholm (V) om att skapa fler mötes-

platser över generationsgränserna    Dnr 357/20 

 

Annica Lindholm (V) anför i en interpellation ”Det har visat sig vara en god 

satsning, genom att skapa fler mötesplatser över generationsgränserna. Många 

barn har inte kontakt med äldre. Möten med äldre, utvecklar barns respekt och 

empati, både barn och äldre får ut mycket av att träffas och göra saker till-

sammans. Etik och normer är viktigt för individen och för hela samhället! Fler 

fördelar kan ses med detta ur olika perspektiv. Kostnadseffektivt och med 

ekonomiska vinster. Och sett ur ett Folkhälsoperspektiv mänskliga vinster, då 

välmåendet ökar hos alla och envar. Fler kommuner har provat receptet med 

framgång! 

 

Vänsterpartiet ställer frågan till den styrande Majoriteten! 

Hur är planerna inför den kommande utvecklingen inom såväl Vård och Omsorg 

som Barnomsorg ?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde.  

 

Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i gemen-

samt svar ”Precis som interpellationen beskriver har forskning visat att kon-

takter mellan generationerna skapar trygghet för barnen och ger äldre livsinne-

håll. Att lära av varandra ger psykiskt välmående och social delaktighet. Gene-

rationer lever inte längre tillsammans som under det agrara samhällets dagar. 

Därför behöver man hitta nya sätt att mötas. Syftet med att skapa åldersintegre-

rade mötesplatser är att barn, unga, familjer och äldre lätt ska kunna mötas i sin 

vardag. 

 

Människor i olika åldrar har mycket att ge varandra i form av olika erfarenheter 

och kunskaper. För att främja möten över olika generationer måste det finnas 

naturliga mötesplatser i närsamhället som är lätt tillgängliga för alla. 

 

Mötesplatser i många former 

Åldersintegrerade mötesplatser uppstår såväl inomhus som utomhus. Mötesplat-

ser inomhus kan exempelvis vara bibliotek, caféer, idrottsanläggningar och trä-

ningslokaler, aktivitets- och kulturhus eller andra offentliga platser där männi-

skor av olika åldrar kan mötas för att umgås och för att hitta nya vänner. Par-

ker, torg, promenadstråk och andra gemensamma grönytor i bostadsområdet 

är exempel på mötesplatser utomhus. 
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Forts KF § 162 

 

Generationsövergripande bostadslösningar en väg fram? 

Satsningar på generationsövergripande bostadslösningar med seniorer, familjer 

och studenter i samma bostadsfastigheter ger möjlighet till samvaro över gene-

rationsgränser. De boende i olika åldrar kan umgås samt hjälpa och stödja 

varandra vilket bidrar till att livet blir mindre ensamt och att de äldre håller sig 

friska längre. Detta är kanske en ide också i vår kommun? 
 

Seniorer i skolan? 

Flera kommuner erbjuder seniorer att äta på kommunala skolor, detta i syfte att 

dels bryta social isolering dels för att öka mötena över generationsgränserna. 

Detta är kanske en ide också i vår kommun? 

 

Många möten sker redan i dag 

Mötesplatser uppstår inte längre av sig själv utan måste skapa aktivt och detta 

sker redan men kan utvecklas ytterligare. Inom den kommunala äldreomsorgen 

och förskoleverksamheten utgör högtider mm dagar och tillfällen för möten 

över generationsgränser. Ett bra tillfälle för att arbeta vidare med denna fråga 

är i samband med öppnandet av trygghetsboendet i Kolbäck hösten 2021. 

 

Den pågående pandemin har av naturliga skäl förhindrat detta arbete och 

kommer så att göra tills vaccinationerna är genomförda och viss normalitet 

återkommit. 

 

Interpellation är välriktad och viktig och frågan är aktuell för alla kommunin-

nevånare.  Det kräver bred samverkan och där kan kommunen fortsätta vara en 

viktig arena för dessa möten. 

 

Mötesplatser måste skapas där alla inblandade kan välja att mötas efter eget 

önskemål för allas bästa. 

 

Anförande hålls av Annica Lindholm (M), Ingvor Regnemer (S) och Håkan 

Freijd (M). 
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KF § 163 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2020 beslutat att entlediga Monica 

Granberg (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 december 

2022 efter Monica Granberg (S) kommer utse Carola Gustafsson Hegonius (S). 

 

 

 

________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Carola Gustafsson Hegonius 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 
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KF § 164 

 

Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden till och med den 31 de-

cember 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Marianne 

Matuszewski (S) från sitt uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att valet som ersättare i bygg- och miljönämnden till och med den 31 december 

2022 efter Marianne Matuszewski (S) kommer att äga rum på fullmäktiges nästa 

sammanträde 

 

 

________ 
Exp till:  Kommunfullmäktige, sekr 
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.  

 

 

KF § 165 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Tony Flo-

din (M) från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 december 

2022 efter Tony Flodin (M) utse Jenny Landernäs (M). 

 

 

 

________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 Jenny Landernäs 
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KF § 166 

 

Fyllnadsval av revisor t o m den 31 december 2022    Dnr 376/20 

 

Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Göran 

Sonesson (KD) från sitt uppdrag som revisor.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att valet som revisor t o m den 31 december 2022 efter Göran Sonesson (KD) 

kommer att äga rum på fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

 

________ 
Exp till: Kommunfullmäktige, sekr 
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KF § 167 

 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 

 

Ewa Björklind (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersät-

tare i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Ewa Björklind (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden, samt 

 

att som ersättare i kultur- och fritidsnämnde till och med den 31 december 2022 

efter Ewa Björklind (SD) utse Mikael Bojko (SD).  

 

 

 

________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden, sekr 

 Ewa Björklind 

 Mikael Bojko 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 
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KF § 168 

 

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden till och med den 31 december 

2022    Dnr 

 

Barbro Sonesson (M) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i tekniska nämnden fr o m den 31 december 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fr o m den 31 december 2020 entlediga Barbro Sonesson (M) från uppdraget 

som ersättare i tekniska nämnden, samt 

 

att som ersättare i tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2021 och till och med 

den 31 december 2022 efter Barbro Sonesson (M) utse Jan-Erik Fallberg (M). 

 

 

________ 
Exp till: Tekniska nämnden, sekr 

 Barbro Sonesson 

 Jan-Erik Fallberg 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-12-16 

 

() 
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KF § 169 

 

Fyllnadsval av ledamot i tekniska nämnden till och med den 31 december 

2022    Dnr 

 

Jenny Landernäs (M) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot i tekniska nämnden fr o m den 26 januari 2021. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fr o m den 26 januari 2021entlediga Jenny Landernäs (M) från uppdraget som 

ledamot i tekniska nämnden, samt 

 

att som ledamot i tekniska nämnden fr o m den 27 januari 2021 och till och med 

den 31 december 2022 efter Jenny Landernäs (M) utse Hans Strandlund (M). 

 

 

________ 
Exp till: Tekniska nämnden, sekr 

 Jenny Landernäs 

 Hans Strandlund 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 
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KF § 170 

 

Anmälan av motion av Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, 

Christer Hansson, samtliga (V) om inrättande av äldrefond    Dnr 391/20 

 

Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer Hansson, samtliga (V) 

anför i en motion ”Hallstahammars kommun, precis som många andra kommu-

ner, står inför stora utmaningar för att kunna hantera förändrad demografi. 

Nedanstående graf visar utvecklingen av olika åldersgrupper mellan åren 2019 

och 2028. Gruppen förskole och skolbarn ökar men den riktiga utmaningen finns 

inom gruppen 80 år och äldre.-/-/-/ 

 

Vi i vänsterpartiet vill att vi redan nu tar tag i utmaningen av en större grupp 

äldre. Nytt äldre boende planeras i Kolbäck, med driftstart 2025 med 55 platser. 

Med dagens ambitionsnivåer och med Äppelparkens platskostnad, beräknas 

driftbudgeten för nytt äldreboende med 55 platser till cirka 50 Mkr/år därför är 

det viktigt att vi redan nu förbereder oss inför 2025.  

 

Vänsterpartiet menar att vi är i stort behov av att inrätta en Äldrefond, som det 

fram till driftstarten av nytt särskilt boende i Kolbäck avsätts medel till. Vi menar 

att allt utöver 1 % av skatter och statsbidrag av årets resultat (cirka 10 Mkr) sätts 

av till fonden. Vi vill redan i bokslut för år 2020 avsätta medel. Fonden kan sedan 

från 2024/2025 användas för att lindra budgeteffekten något eller några år, alter-

nativt används fonden till att hålla nere lånebehov/hyresnivån. I kommande bud-

getomgångar bör budgeterade avsättningar till fonden ske. Viktigt att vi redan nu 

planerar utifrån befolkningsutvecklingen.   

 

Vänsterpartiet yrkar att frågan om inrättande av en äldrefond skyndsamt utreds 

och att en fond inrättas i samband med att årsredovisningen för år 2020 behand-

las. Regler för uppbyggnad av fonden och hur uttag skall kunna ske skall också 

vara på plats till mars fullmäktige 2021.” 

 

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 § 171 

 

Avslutning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att 

på presidiets vägnar tacka alla, förtroendevalda, tjänstemän, sekreteraren och när-

radion 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 2021. 
 

Förste vice ordförande Sigge Synnergård (L) framför ett tack från hela kommun-

fullmäktige till ordföranden för hans insatser under året och önskar honom en 

God Jul och Gott Nytt År. 

 

 


