
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-01-25 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 15.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S)   
 Kjell Ivemyr (S)  
 Mariette Sjölund (S)   
 Lennart Ahlström (S)   
 Marijo Edlund (S)   
 Tony Frunk (S)   
 Reijo Tarkka (V) § 4-13  
 Hans Strandlund (M) § 2-13  
 Anna Lundberg (L)  
 Anna Gunstad Bäckman (C)  
 Greger Lundell (SD)  
 Annica Lindholm (V) §§ 1-3  
 Jenny Landeräs (M) § 1  
   
 Ersättarna: Peter Ristikartanon (MP), Annica Lindholm (V) § 4-13, Jenny 

Landernäs (M) §§ 2-3, Sigge Synnergård (L) samt Carina Iwemyr, sekreterare, 
kommunchef Carin Becker-Åström. 
 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tony Frunk (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 januari 2016 klockan 09.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 13 

  Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Tony Frunk (S)    Anna Gunstad Bäckman (C) 
  

 
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen §§ 1 - 13 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-25 
  
Anslaget uppsättes 2016-01-27 Anslaget nedtages 2016-02-18 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KS § 1  
 
Inforamtion om regionalt utvecklingsansvar i Västmanlands län     
Dnr 19/16 
 
Mona Boström, konsult Landstinget Västmanland, informerar om det pågående 
arbetet med att bilda en Region Västmanland.  
 
Bildandet av region Västmanland innebär att landstinget övertar det regionala 
utvecklingsansvaret, utarbetar och fastställer strategi för länets utveckling och 
samordnar insatser för genomförande av strategin enligt regionala utvecklings-
programmet (RUP), beslutar om/följer upp/redovisar användningen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete, upprättar och fastställer länsplaner 
för regional transportinfrastruktur (LTP). 
 
Regionkommunen är skyldig att samverka med länets kommuner, länsstyrelsen 
och övriga berörda statliga myndigheter. Man ska även samråda med företrä-
dare för berörda organisationer och näringslivet i länet. Hantera statliga upp-
gifter, t ex stöd till IT-infrastruktur, stöd till kommersiell service på landsbyg-
den, samt övertar en större andel av de statliga utvecklingsmedlen från länssty-
relsen. 
 
Kommunstyrelsen ska  under dagens sammanträde behandla Finansdeparte-
mentes remiss – Departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i 
Uppsala, Västmanlans, Västernorrlands och Norrbottens län som sänts ut till 
länets kommuner för yttrande, (Dnr 308/15). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 2 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Tidigare under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under 
paragraferna: 
 
§ 10 -  säkerhetssamordnare Lina Marklund  
§ 3, 7 -  socialchef Lillemor Quist 
§ 6 - skolchef Lena Millberg 
§ 10 - stf räddningschef MBR, Per Vikner 
§ 10, 11 - Magnus Gustafsson 
§ 12 - bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren 
§ 9 - kommunsekreterare Carina Iwemyr  
 
 
Under § 1 närvarde: Mona Boströmm konsult, socialchef Lillemor Quist, skol-
chef Lena Millberg, bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren, kultur- och 
fritidschef Sven-Olof Juuvas, teknisk chef Kjell Jacobsson, HR-chef Helene 
Mårten, bygg- och miljöchef Anders Östlund, kommunikatör Gustav Svansbo, 
utvecklingsstrateg Magnus Gustafsson. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 3 
 
Kommunchefen informerar  Dnr 19/16 
 
Kommunchefen och socialchefen rapporterar läget med ensamkommande barn 
och att ett planeringsarbete har inletts för att kommunenen ska ha en beredskap 
för att ta emot vuxna med uppehållstillstånd utifrån ny aviserad ny lagstiftning 
1 mars 2016. 
 
 
 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.30. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdet återupptas. 
 
KS § 4 
 
Information från VKLs beredningar    Dnr 19/16 
 
Representanter för VKLs styrelse och beredningar informerar från senaste 
möte. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 5 
 
Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands 
och Norrbottens län (Ds 2015:53) - för yttrande    Dnr 308/15 
 
Finansdepartementet har inbjudit kommunen att lämna synpunkter över pro-
memorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorr-
lands och Norrbottens län (Ds 2015:53). I promemorian föreslås att Uppsala, 
Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting ska överta det 
regionala utvecklingsansvaret i respektive län. Yttrande ska vara Finansdepar-
tementet tillhanda senast den 29 januari 2016. 
 
I promemorian föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda 
landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället 
ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock 
beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Lagändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2017. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013 § 102 ”att Hallstaham-
mars kommun tillstyrker att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen, 
Socialdepartementet om att från och med den l januari 2015 få överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län" (SFS 201 0:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014.” 
 
Samtliga 10 kommuner i Västmanlands län beslutade i sina kommunfullmäk-
tige under 2013 att tillstyrka den ansökan som landstinget lämnade in 2013. Då 
fanns det av tidsskäl inte möjlighet att ta med Västmanland i processen. Det 
innebär dock att en regionbildning redan är förankrad hos respektive kommun 
när en ny ansökan skickades in av Landstinget Västmanland 2015. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet i skrivelse den 13 januari 2016.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 janurari 2016 § 3 att  överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen utan eget förslag.   
 
Tony Frunk (S) yrkar att landstinget i Västmanland övertar det regionala ut-
vecklingsansvaret i Västmanlands län och att förslaget om att lagen om regio-
nalt utvecklingsansvar i nämnda län ska omfatta Västmanlands läns landsting 
från den 1 januari 2017 och i övrigt ställa sig bakom Västmanlands kommuner 
& landstings yttrande i ärendet. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-01-25 7 () 
 

 
 
 
Forts KS § 5 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Tony Frunks (S) yttrande  
 
att tillstyrka att landstinget i Västmanland övertar det regionala utvecklingsan-
svaret i Västmanlands län, 
 
att tillstyrka förslaget om att lagen om regionalt utvecklingsansvar i nämnda län 
ska omfatta Västmanlands läns landsting från den 1 januari 2017, samt  
   
att i övrigt ställa sig bakom Västmanlands kommuner & landstings yttrande i 
ärendet. 
 
 
_______ 
Exp till: Finansdepartementet, fi.registrator@regeringskansliet.se 
 Kommunchefen 
 VKL 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 6 
 
Svar på motion av Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) om upp-
förande av långsiktig plan utifrån framtida ökning av elevunderlag samt 
återförande av år 6 till respektive mellanstadieskola i Hallstahammars 
kommun    Dnr 126/14 
 
Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) anför i motion den 29 april 2014: 
”Vänsterpartiet Hallstahammar är ett av de partier som tydligt förespråkar att 
eleverna i år 6 i framtiden skall tillbaka till sina respektive mellanstadieskolor. 
Redan i Vänsterpartiets pedagogiska språngbräda som presenterades år 2011 
samt via ett nämninitiativ till barn och bildningsnämnden 2012 tog partiet tyd-
ligt ställning i denna fråga. Även i Vänsterpartiets alternativ gällande lokalut-
redningen presenterades partiets åsikter tydligt gällande denna fråga. Förutom 
partiets vilja att återta år 6 till respektive mellanstadieskola ser vi även just nu i 
kommunen, utifrån statistik från förskola och förskoleklass, en ökning av barn 
som inom ett par år skall in i kommunens grundskolor med allt som detta inne-
bär. En ökad inflyttning till kommunen har bidragit till att barnkullarna i för-
skolan nu växer. Utifrån detta vill Vänsterpartiet att lämplig förvaltning redan 
nu börjar se över och börjar planera för kommunens framtida skolverksamhet 
och tar fram alternativ till hur grundskolornas olika enheter skall utformas och i 
framtiden se ut. Framförhållning och långsiktighet är viktiga aspekter om kom-
munens skolverksamhet skall fungera på ett bra sätt. 
 
Därför yrkar Vänsterpartiet Hallstahammar: 
 
Att lämplig förvaltning tar fram en plan utifrån ett framtida ökat elevunderlag 
samt ett återtagande av år 6 till respektive mellanstadieskola i Hallstahammars 
kommun och att man i denna plan belyser faktorer såsom ekonomi, personal 
och pedagogik och återkommer med ett förslag till beslut under 2014.” 
 
Skolchefen anför i skrivelse den 17 november 2015 bl a att kommunfullmäktige 
beslutade den 17 juni 2013 § 87 att uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
att långsiktigt planera för att möta ett ökat elevunderlag och tillmötesgå önske-
mål om sammanhållna stadier i hela kommunen, F-3, 4-6, 7-9, utifrån lokala 
förutsättningar, med inriktning att behålla nuvarande skolor. 
 
Lokalbrist i grundskolan gör att det för närvarande inte är möjligt att återföra 
årskurs 6 till mellanstadiet. Det är möjligt först då skolorna disponerar fler 
lokaler genom omflyttning, utbyggnad etc. I det läget är det fullt möjligt att 
verkställa kommunfullmäktiges beslut med önskemål om sammanhållna sta-
dier. Planering för grundskolans framtida lokalbehov pågår och kommer att 
lämnas till barn- och utbildningsnämnden. I planeringen ingår att skapa lokalut-
rymme för att återföra årskuras 6 till mellanstadiet. Bedömningen är att det 
kommer att ta några år innan fler skollokaler finns att tillgå och sammanhållna 
stadier går att införa. I dagsläget är det inte möjligt på grund av lokalbrist. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 6 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 8 december 2105 § 83 att motionen 
ska bifallas gällande uppförande av långsiktig plan utifrån framtida ökning av 
elevunderlag samt återförande av år 6 till respektive mellanstadieskola i 
Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 5. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att bifalla motionen gällande uppförande av långsiktig plan utifrån framtida 
ökning av elevunderlag samt återförande av år 6 till respektive mellanstadie-
skola i Hallstahammars kommun. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 7 
 
Svar på motion av Anna Lundberg (L) om lättillgänglig information 
Dnr 217/15 
 
Anna Lundberg (L) anför i en motion den 25 augusti 2015: ”Vi har i Sverige de 
senaste åren sett en kraftig ökning av fattiga EU-medborgare som kommer till 
Sverige för att tigga. De flesta kommer från Rumänien och Bulgarien och tigge-
riet är numera såpass utbrett att de flesta mindre orter, även i vår kommun, har 
besök av fattiga EU-medborgare utanför affärer eller liknande. Den långsiktiga 
lösningen för de fattiga EU-medborgarna finns i deras hemländer och Sverige 
direkt och genom EU verka för att hemländerna tar sitt ansvar för sina medbor-
gare. Lösningen ligger inte i att förbjuda tiggeri eller att förhindra människor att 
hjälpa. Som EU-medborgare har de rätt genom den fria rörligheten att befinna 
sig i Sverige, men till denna är kopplat både rättigheter och skyldigheter. För att 
få uppehålla sig längre än 3 månader i Sverige krävs att en kan försörja sig 
genom t.ex. arbete, studier eller pension. Det är viktigt att få denna information. 
Kortsiktigt och akut är problemen som kan uppstå p.g.a. tiggeri. På olika håll i 
landet har kommuner haft problem med tillfälliga/oreglerade boenden. Här 
måste kommunen/markägare kunna agera för att avhysa boende. För att detta 
ska kunna göras på ett värdigt och rättssäkert sätt är det rimligt att det finns 
översatt information om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Alle-
mansrätten och vilka lokala ordningsföreskrifter som gäller i vår kommun för 
t.ex. camping (§14). 
 
Många fattiga EU-medborgare befinner sig i ett mycket utsatt läge. Våld och 
hot mot dem förekommer. Svensk rätt gäller alla i Sverige. Våld, utnyttjande 
eller hot får inte accepteras. Hjälp från polisen, akut sjukvård, akuta insatser 
från socialförvaltningen eller från ideella organisationer finns och information 
om vilken hjälp som finns att få när nöden är som störst är viktigt att sprida. 
Den långsiktiga lösningen på problemen kopplat till tiggeri är självklart utanför 
Hallstahammars kontroll. Men det vi kan på vårt sett bidra med, förutom de in-
satser som redan görs, är översatt information om vilka rättigheter och skyldig-
heter som gäller då de uppehåller sig i vår kommun och vart de kan vända sig 
för akut hjälp i olika frågor. 
 
Med anledning av motionens intentioner yrkar jag att kommunfullmäktige be-
slutar: 
− Att berörda förvaltningar gemensamt får i uppdrag att ta fram ett kortfattat 
översatt informationskort om rättigheter och skyldigheter i Sverige samt kon-
taktuppgifter till olika myndigheter t.ex. polis, sjukvård och socialjour. 
− Att informationskortet distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga EU-
medborgare på daglig basis t.ex. socialförvaltningen, polisen och ideella orga-
nisationer.” 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 7 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse daterad den 18 november 2015 bland 
annat att: ”Det är socialförvaltningens bedömning precis som motionären att 
utöver de insatser som redan görs för dessa EU-medborgare bör översatt in-
formation arbetas fram om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller då de 
uppehåller sig i vår kommun och vart de kan vända sig för akut hjälp i olika 
frågor. Detta informationsarbete bör samordnas av kommunens kommunika-
tionsenhet i kvalitetssäkringssyfte.” 
 
Socialnämnden föreslår den 10 december 2015 § 116 att motionen ska anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse 
daterad den 18 november 2015.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 6. 
 
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetstutskottets förlsag och avslag på Anna Lundbergs (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som anförs av social-
nämnden den 10 december 2015 § 116. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2016-01-25 12 () 
 

  
 
 
KS § 8 
 
Svar på motion från Anna Lundberg (L), Barbara Hallström (L), David 
Lindberg (L) och Sigge Synnergård (L) - angående införande av system 
med politiska lärlingar    Dnr 119/15 
 
Anna Lundberg (L), Barbara Hallström (L), David Lindberg (L) och Sigge 
Synnergård (L) anför i en motion den 20 april 2015 ”Ett demokratiskt problem 
är att rekryteringen av representativa politiker kan vara svår. Mediabilden av 
vem en politiker är och vad politikeruppdraget innebär är inte alltid överens-
stämmande med verkligheten. Och den bilden kan dessvärre göra att intresserad 
och engagerade medborgare tvekar inför att åta sig politiska uppdrag. 
 
Ett annat problem är att många fritidspolitiker hoppar av sina uppdrag. 
 
Det vore bra om de som kan tänkas vara intresserade av att åta sig uppdrag som 
kommunalt förtroendevalda, kunde beredas möjlighet att under en period som 
politisk lärling följa en nämnds arbete. Genom att kunna delta på sammanträ-
den kan de få en mera korrekt bild av vad förtroendeuppdraget innebär. 
 
I Kumla finns sedan en tid ett system med politiska lärlingar. Där antas lär-
lingen för en period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en 
viss nämnd. Den som antas som politisk lärling ska vara myndig och bosatt i 
kommunen. I Kumla är dessutom regeln att de politiska lärlingarna ska ha 
anknytning till ett politiskt parti. Det ska också finnas en förtroendevald som 
åtar sig uppdraget som handledare åt lärlingen. Handledaren ska tillhöra den 
nämnd där lärlingen är placerad. 
 
Mot bakgrund av att det är viktigt att använda alla till buds stående medel för 
att trygga den kommunala demokratins framtid yrkar jag att kommunfullmäk-
tige beslutar: 
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett 
system med politiska lärlingar i Hallstahammar.” 
 
Kommunstyrelsens ordförande anför i skrivelse den 12 januari 2016 att 
”Motionens intentioner är goda och vi i majoriteten S, V och MP ställer oss 
bakom förslaget att titta vidare på frågan gällande politiska lärlingar i enlighet 
med motionens intentioner.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 7. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att bifalla motionen om att utreda förutsättningarna för att införa ett system med 
politiska lärlingar i Hallstahammar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 9 
 
Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) - för yttrande     
Dnr 271/15 
 
Hallstahammars kommun breds tillfälle att yttra sig över Betänkandet Ökad in-
syn i fristående skolor (SOU 2015:82). Yttrande ska vara Utbildningsdeparte-
mentet tillhanda senast den 5 februari 2016.           
 
Regeringen beslutade den 19 juni 2014 att uppdra åt en särskild utredare att 
lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i fristående 
skolor och att göra konsekvensanalyser av en sådan reglering. 
 
Utredningen har kommit fram till att handlingsoffentligheten ska införas i fri-
stående skolor. Huvudmännen för de fristående skolorna ska jämställas med 
myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det 
medför att dessa huvudmän ska iaktta reglerna i OSL om hantering av allmänna 
handlingar och att framställningar om utlämnande av allmänna handlingar ska 
behandlas skyndsamt. Vidare ska tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihets-
grundlagens bestämmelser om meddelarskydd gälla. Några undantag föreslås 
inte. Samtliga huvudmän för fristående skolor omfattas av utredningens förslag. 
Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos huvudmännen för fristående skolor. 
Den kommunala arkivmyndigheten ska vara arkivmyndighet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över betänkan-
det. Av yttrandet framgår att man instämmer i utredningens bedömning om be-
hovet av ökad insyn i fristående skolor och som en följd av detta införande av 
regler om handlingars offentlighet. Man ser dock att behovet av ökad insyn 
torde aktualiseras för hela välfärdssektorn genom ett sammahållet regelverk 
som därigenom skulle omfatta såväl skola som förskola, vård och omsorg. Hall-
stahammars kommun delar bedömningen om att kommunerna ska vara arkiv-
myndigheter för den dokumentation som här är aktuell men bedömer att detta 
innebär ökade personalinsatser för kommunerna och därigenom ökade kostna-
der. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 8. 

 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att avge yttrande över Betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 
2015:82) enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
_______ 
Exp till: Utbildningsdeparementet, 103 33 Stockholm 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 10 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst för Mälardalens Brand- och Rädd-
ningsförbund - för yttrande    Dnr 307/15 
 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund (MBR) har översänt förslag till 
handlingsprogram för räddningstjänst för yttrande senast den 26 januari 2016. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 11 januari 2016 bl a att 
enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen ha ett handlingsprogram för 
räddningstjänst. I programmet ska målet för kommunens verksamhet anges 
samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till rädd-
ningsinsatser. I programmet ska även anges vilken förmåga kommunen har 
eller avser att skaffa sig för att hantera insatser. Förmågan ska redovisas med 
avseende på såväl förhållanden i fred som höjd beredskap.  
 
Räddningstjänsten i Hallstahammar bedrivs av MBR och medlemskommuner 
är förutom Hallstahammar även Surahammar och Västerås. Enligt gällande för-
bundsordning åligger det MBR att upprätta handlingsprogram för räddnings-
tjänst och att göra ändringar och tillägg i det.  
 
Föreliggande handlingsprogram redogör sammanfattningsvis för följande 
punkter: 
 

• Riskbilden inom MBRs område uppdelad på brand i byggnad, trafik-
olyckor, farlig verksamhet och övrigt  

• Mål för räddningstjänsten 
• Räddningstjänstens förmåga 
• Resurser för räddningstjänsten  

 
I skrivelsen framgår vidare förvaltningens synpunkter och förslag till föränd-
ringar i programmet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 9. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande över Handlingsprogram för räddningstjänst överlämna 
kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 januari 2016. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbundm 721 87 Västerås 
 Straegisk utveckling och planering 
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KS § 11 
 
Svar på motion av Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbara 
Hallström (L) angående framtagande av handlingsplan för att motverka 
våldsbejakande extremism    Dnr 283/15 
 
Anna Lundberg (L), Sigge Synnergård (L) och Barbara Hallström (L) anför i en 
motion den 27 november 2015 ”Att förebygga förekomsten av våldsbejakande 
extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter 
får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt 
samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om 
både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, social-
tjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföre-
ningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Eller som säkerhetspoli-
sen uttrycker det, för att på ett framgångsrikt sätt förhindra att våldsbejakande 
extremism växer fram: ’För att motverka våldsfrämjande radikalisering krävs 
en samlad insats från samhället. Det behövs utbildning och spridande av kun-
skap, dialog och samverkan mellan olika samhällsparter, såväl som riktade 
åtgärder och stöd till personer som redan hamnat i våldsfrämjande extrema 
miljöer.’ Säkerhetspolisens årsbok 2014, sid 32. 
 
I juni 2014 utsågs Mona Sahlin till Nationell samordnare för att värna demo-
kratin mot våldsbejakande extremism. Sahlin har tagit sig an uppgiften och satt 
sig in i problematiken på ett förtjänstfullt sätt. Nu är det hög tid att även Hall-
stahammars kommun tar tag i den här frågan. Det förebyggande arbetet är 
extremt viktigt vilket samordnaren mot våldsbejakande extremism betonar. 
Hallstahammars kommun har möjlighet att påverka majoriteten av uppräknade 
aktörer och har därmed en stor och viktig roll att spela i det förebyggande arbe-
tet. Rekryteringsverksamheten måste hindras och där har Hallstahammar ett 
stort ansvar. 
 
Med anledning av detta yrkar jag: 
att en handlingsplan utarbetas för hur Hallstahammars kommun på kort och 
lång sikt skall arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. 
att arbetet i största möjliga mån skall ske i samarbete med andra kommuner, 
landstinget Västmanland, aktörer ur civilsamhället och den nationella samord-
naren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 januari 2016 ”Hallsta-
hammars kommun har sedan det nationella närverket startade följt arbetet på 
nationell nivå och har även deltagit med ett flertal funktioner vid ett semina-
rium som anordnades av länsstyrelsen 2015 där den nationella samordnaren 
höll ett utbildningspass kring arbetet. Frågan har även regelbundet diskuterats i 
ett flertal nätverk där kommunen ingår och där flera av de aktörer som beskrivs 
i motionen ingår.  
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Forts KS § 11 
 
Som ett nästa steg i arbetet planerar länsstyrelsen tillsammans med den natio-
nella samordnaren ett samordnat utbildningstillfälle för aktörer i Västmanland 
under februari 2016, där man kommer att gå igenom rekommendationer för ut-
formandet av lokala handlingsplaner och metoder och verktyg för det förebyg-
gande arbetet på lokal nivå. I samband med det planerar vi även att påbörja 
arbetet med en handlingsplan för Hallstahammars kommun. Det arbetet kom-
mer givetvis att ske i samverkan med de nätverk vi har i länet med andra kom-
muner, landstinget m fl, samt olika lokala aktörer som är berörda av området.   
 
De förslag som väcks i motionen ligger i linje med åtgärder som redan är plane-
rade under våren 2016.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 10. 
 
Anna Lundberg (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Anna Lundbergs (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med vad som anförs i kommunstyrelse-
förvaltningens skrivelse den 4 januari 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Anna Lundberg (L) och Hans Strandlund (M). 
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Utökad flextrafik under 2016 i Hallstahammars kommun    Dnr 14/16 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 15 januari 2016 bl a att 
flextrafiken är ett mycket populärt alternativ till andra resmöjligheter. De pro-
blem som noterats har varit och är kapacitetsproblem. Fler efterfrågar flextra-
fiken än vad som är möjligt att tillfredsställa med hittillsvarande upplägg. Till-
gängligheten till flextrafik påverkar färdtjänsten. Resor med flextrafiken bokas 
måndag-fredag klockan 8.30-11.30 och 12.00-16.30, minst en timme innan 
resan. Flextrafiken är öppen för alla. 
 
Flextrafiken är i nuläget tillgänglig inom Hallstahammars tätort måndag-tors-
dag klockan 8.30-11.30 och 12.00-16.30, fredagar klockan 15.00-16.30, lör-
dagar klockan 10.30-13.00. Inom Kolbäcks tätort fredagar klockan 9.30-15.00. 
 
Statistik från 2015 visar att det i Hallstahammars tätort genomförs genomsnitt-
ligt mer än 700 enkelresor per månad, varav 30 resor med rullstol och 80 resor 
till Landstingets vårdcentral och i Kolbäcks tätort genomsnittligt omkring 75 
enkelresor per månad 
 
Ett under senhösten 2015 nyinsatt skolskjutsfordon kan merutnyttjas för flex-
trafk, enligt nedan, till merkostnad om 200 tkr per år. Påverkan på färdtjänsten 
har då inte beräknats men bedöms erfarenhetsmässigt bli positiv.    
 

• Inom Hallstahammars tätort måndag-fredag klockan 8.30-11.30 och 
12.00-16.30 och lördagar klockan 10.30-13.00.  

• Inom samt mellan orterna Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herr-
skogen och Mölntorp måndag-torsdag klockan 8.30-11.30 och 12.00-
16.00 samt fredagar klockan 9.30-15.00.  

 
Förslaget innebär bättre utbud (nytt) fredagar innan klockan 15.00 inom Hall-
stahammars tätort och bättre utbud (nytt) mån-torsdag i Kolbäcks tätort. Ökad 
(ny) tillgänglighet för Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och Mölntorp. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2016 § 12. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att under 2016 utöka flextrafiken enligt ovan varmed flextrafiken fr om 1 feb-
ruari t o m 31 december 2016 får följande tider: 
 
Inom Hallstahammars tätort  

• måndag-fredag klockan 8.30-11.30 och 12.00-16.30 
• lördagar klockan 10.30-13.00 
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Forts KS § 12 
 
Inom samt mellan orterna Kolbäck, Borgåsund, Strömsholm, Herrskogen och 
Mölntorp 
 

• måndag-torsdag klockan 8.30-11.30 och 12.00-16.00 
• fredagar klockan 9.30-15.00, samt   

 
att kostnaden om 200 000 kronor ryms inom kommunstyrelsens budget. 
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KS § 13 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-25 
 
-   delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-25 

 
-   arbetsutskottets protokoll 2016-01-18 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
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