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Beslutande

Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning

Övriga deltagande

Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 3 december 2019 klockan 16.00
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KF § 122
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Ordföranden informerar att länsstyrelsen har utsett dels Martin Gabrielsson (L)
som ny ersättare efter Julia Lindberg (L), dels Hans Petersson (V) som ny
ersättare efter Armin Bajric (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Lennart Andersson (S) och Claes Gustavsson (SD) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 3 december 2019 klockan 16.00.

Justerandes signatur
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KF § 123
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022
Dnr 266/19
Varje kommun ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen
av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån
kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten. Rubricerat program uppfyller kraven i lagstiftningen.
Färdtjänst är enligt lagen om färdtjänst "särskilt ordnade transporter för personer
med funktionshinder". I Sverige är varje kommun ansvarig för att färdtjänst inom
kommunen är av god kvalitet. Oftast ordnas den som en form av kollektivtrafiken. Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, som antagits av Riksdagen, till år 2010 är generellt inte nådd. Det tillhör de
grundläggande kraven på kollektivtrafiken som ska genomsyras av tillgänglighet.
Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska
rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta finns
lagar, regler och riktlinjer. Få har arbetat på ett sådant sätt att målet om den tillgängliga kollektivtrafiken har nåtts. Visionen är att alla ska kunna resa med den
allmänna kollektiva trafiken. Värdegrunden för tillgänglighetsarbetet grundar sig
på FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning.
Socialnämnden beslutade den 29 augusti 2019 § 70 att som sitt yttrande över Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022 överlämna
förvaltningens skrivelse daterad den 14 mars 2019.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet har båda beslutat
uttala att man inte har något att erinra mot Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 225.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2019-2022 för
Hallstahammars kommun enligt en till ärendet tillhörande bilaga.

________
Exp till: Socialnämnden
Reglementspärmen
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KF § 124
Godkännande av avtal avseende medfinansiering av gång- och cykelväg
längs väg 252 Strömsholm-Kolbäck samt finansiering härför Dnr 331/19
Trafikverket har översänt förslag till medfinansieringsavtal gällande gång- och
cykelväg mellan Strömsholm-Kolbäck, Hallstahammars kommun. Avtalet avser
byggnation av en ca 4 km ny friliggande GC-väg mellan Strömsholm och Kolbäck, längs väg 252. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts åtaganden
och finansiella ansvar för åtgärden. För gång- och cykelinfrastruktursatsningar
längs med den regionala/statliga infrastrukturen krävs det i region Västmanland
en medfinansiering från kommunen eller extern part om 50 % för genomförande.
Enligt förslaget beräknas medfinansiering till den statliga anläggningen uppgå till
totalt 12 200 000 kronor.
Samhällsbyggnadsenheten anför i skrivelse den 31 oktober 2019 att utredningen
om att bygga en ny gång- och cykelväg (GC – väg) mellan Strömsholm och Kolbäck har pågått under lång tid. Efter att projektet beviljades Natura 2000 tillstånd
för att passera Strömsholmsåsen har Trafikverket tagit fram en vägplan för
byggandet av GC-vägen. GC-vägen är nu i skedet att den ska planeras in för produktion. Enligt tidplanen så kommer GC-vägen att börja byggas i slutet av 2020
och slutföras under 2021. GC-vägen kommer att belysas längs hela sträckan förutom genom Strömsholmsåsen där det kommer att läggas tomrör för möjlighet att
belysa denna sträcka senare. Anledningen till detta är att Natura 2000 tillståndet
inte gäller för belysning av denna sträcka och att nytt Natura 2000 tillstånd krävs
för belysning förbi Strömsholmsåsen.
I medfinansieringsavtalet beskrivs bakgrund och syfte till projektet, åtgärder i
projektet, finansiering av projektet, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och
Hallstahammars kommun, projektorganisation samt tidplan för projektet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 229.
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Peter Ristikartano (MP), Reijo
Tarkka (V), Anna Gunstad Bäckman (C) och Hans Strandlund (M) i vilka de
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal mellan Hallstahammars kommun och Trafikverket Region Öst
avseende medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Strömsholm-Kolbäck
längs länsväg 252, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
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Forts KF § 124
att kommunens medfinansiering sker i respektive års budget.

________
Exp till: Trafikverket Region Öst
Samhällsbyggnadsenheten
Tekniska nämnden f k
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KF § 125
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzenscenen fr o m den 1 januari 2020 Dnr 320/19
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 93 att fullmäktige ska
fastställa taxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen.
Kultur- och fritidsnämnden avser att med början sommaren 2020 startat upp ny
verksamhet på Skantzenområdet. En ny utomhusscen har införskaffats som möjliggör genomförande av olika evenemang på gamla Kalle Westmanplatsen under
perioden juni-september sommartid. För att finansiera verksamheten vad gäller
administrativt och praktiskt arbete, genomförande av olika evenemang samt uppoch nedpackning av scenen och publikplatser så behöver en taxa införas som ska
täcka dessa merkostnader.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 232.
Anförande hålls av Lennart Andersson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzenscenen - fr o m den 1 januari 2020 enligt en till ärendet hörande bilaga.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 126
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2020
Dnr 322/19
Kommunfullmäktige fastställde den 25 mars 2019 § 27 gällande avgiftstaxa för
Skantzö bad och camping.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts. Vissa
avgifter för husvagnsplats och stugor höjs medan avgifterna för tältplats är oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 90 att fullmäktige ska fastställa taxan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 233.
Anförande hålls av Lennart Andersson (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 25 mars 2019 § 27 fastställa ny avgiftstaxa
för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2020 i enlighet med en
till ärendet hörande bilaga,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften, samt
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse
som ej är reglerad i taxan.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 127
Avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020

Dnr 318/19

Kommunfullmäktige fastställde den 26 november 2018 § 138 nu gällande taxa
för Vallmobadet.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna
gäller bland annat simskola, babysim, minisim samt entréavgifterna. Avgifterna
för att hyra badet och vattengymnastik är oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 91 att fullmäktige ska fastställa taxan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 233.
Anförande hålls av Lennart Andersson (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) som ett som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att tekniska nämnden ska få i uppdrag att genast åtgärda eftersatt löpande underhåll i Vallmobadet. I övrigt yrkar Landernäs bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunsfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 138 fastställa ny
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2020 i enlighet med en till
ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 128
Avgiftstaxa för kultur – och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m 1
januari 2020 Dnr 319/19
Kommunfullmäktige fastställde den 19 februari 2018 § 4 gällande avgiftstaxa för
kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 2018.
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för
hyra av idrottshallar, idrottsanläggningar samt simhallen Vallmobadet för extern
ungdomsgrupp, vuxengrupp/förening samt privatgrupp. Hyran höjs i de flesta
fallen med en avgift om 50 kr/timme för respektive grupp/förening. Vidare är
bland annat avgifterna för att hyra boulehallen, Folkets hus och Folkets park
oförändrade. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 oktober 2019 § 92 att
fullmäktige ska fastställa taxan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 233.
Anförande hålls av Lennart Andersson (S) i vilket han yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 februari 2018 § 4 fastställa avgiftstaxa
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 januari 2020 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 129
Kommunal borgen avseende om- och tillbyggnad av Hallsta Ridklubb –
villkorsändring för amorteringstid och avskrivningstid Dnr 323/19
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016 § 130 att under förutsättning av att kommunen kan erhålla erforderlig säkerhet för den kommunala
borgen, att utifrån presenterat förslag i skrivelse 14 september 2016, ikläda
kommunen borgen som för egen skuld för ett lån till Hallsta Ridklubb för omoch tillbyggnad av den föreningsägda ridanläggningen upp till 30,6 mkr. Kulturoch fritidsnämnden har år 2017 fått en utökad ram med 2 mkr och år 2018 med
ytterligare 1 mkr d.v.s. totalt 3 mkr för ett utökat bidrag till Hallsta Ridklubb.
Bidragsbeloppet är uppdelat i två delar: 1 mkr utökat driftbidrag, 2 mkr räntor
och amorteringar.
Hallsta ridklubb har inkommit den 9 oktober 2019 med en skrivelse angående
deras ekonomiska situation. De ansöker dels om att Hallstahammars kommun
förlänger sitt borgensåtagande för föreningens eget banklån från 20 – 27 år, dels
att kommunen samtidigt godkänner att föreningen förlänger avskrivningstiden
för nybyggnadsinvesteringskostnaden i sitt resultat motsvarande (från 20 till 27
år).
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 14 oktober 2019 bland annat att
om Hallstahammars kommun förlänger sitt borgensåtagande från 20 år till 27 år
så kommer bidraget från Hallstahammars kommun för räntor och amorteringar att
minskas i motsvarande mån till Hallsta Ridklubb. Hallsta Ridklubbs likviditet
kommer därmed inte att förbättras utan förbli oförändrad. Om bidraget på 2 mkr
för räntor och amorteringar skulle förbli oförändrat, trots längre borgensåtagande
från 20 år till 27 år, blir mellanskillnaden mellan de lägre räntorna och amorteringarna och bidraget på 2 mkr ett indirekt driftbidrag till Hallsta Ridklubb. Ett
oförändrat bidrag på 2 mkr under 27 år istället för 20 år ger en ökad kostnad för
Hallstahammars kommun på 14 mkr. Om Hallstahammars kommun godkänner
att föreningen förlänger avskrivningstiden för nybyggnadsinvesteringskostnaden
från 20 år till 27 år kommer Hallsta Ridklubb att redovisa ett bättre resultat men
inte en förbättrad likviditet. En avskrivning är en kostnad, ingen utbetalning. Ett
bättre resultat kan ge intrycket att Hallsta Ridklubb har ett större ekonomiskt
utrymme än vad de klarar likviditetsmässigt. Avslutningsvis föreslås att föreningens ansökan ska avslås.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 16 oktober 2019 § 98 att Hallsta Ridklubbs ansökan ska avslås.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 235.
Anförande hålls av Reinder Nispeling (L) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur
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Forts KF § 129
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Hallsta Ridklubbs ansökan om förlängd amorteringstid och avskrivningstid för de lån kommunen iklätt sig kommunal borgen för.

________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Hallsta Ridklubb
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KF § 130
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2020 Dnr 264/17
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 27 november 2017 §
133 och är indexuppräknad av tekniska nämnden enligt beslut den 18 december
2018 § 134. Tekniska nämnden har rätt att besluta om årliga avgiftsändringar
enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång
årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av
kommunfullmäktige.
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 anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att
kommunen i dag har en hög exploateringstakt där anläggningsavgifterna inte
täcker anläggningskostnaderna för vatten, spill- och dagvatten. Om anläggningsavgifterna inte ger full täckningsgrad, motsvarande 100 % kommer det att få
långsiktiga konsekvenser för VA-ekonomin. Förvaltningen har upprättat ett
förslag om kostnadsökning på anläggningsavgifter samt brukningsavgifter som
bör ske på en period om två år. I dag har man en täckningsgrad på 44 % i medel.
Efter 2021 års taxeökning får man en kostnadstäckning på 89 % enligt 2019 års
kostnadsnivå. Verksamhetens behov är att höja anläggningsavgiften från 137 450
kronor till ca 240 000 kronor inkl. moms för typhus A redan till år 2020 men
enligt rättspraxis är en sådan höjning orimligt stor och bör därav begränsas med
100 000 kronor inkl. moms. Förvaltningens förslag till anläggningsavgifter är
istället att höja anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) från och med
2020 med 36 % från 137 450 kronor till 187 454 kronor inkl. moms. För typhus
B (flerbostadshus) föreslås en höjning från och med 2020 med 10 % från 487 641
kronor till 537 646 kronor inkl. moms. För 2021 anförs att man behöver höja
anläggningsavgiften med ytterligare 36 % till 237 454 kronor inkl. moms för
typhus A samt med 13 % till 605 156 kronor inkl. moms för typhus B.
Anledningen till att höjningen av anläggningsavgiften bör ske på en period om
två år är på grund av att anläggningskostnaden rätt så nyligen kraftigt höjts (50 %
2016/2017 och 50 % 2017/2018). Konsekvensen blir likväl att kostnadstäckningen blir lägre än önskvärt och att anläggningskostnaderna måste finansieras av
brukningsavgifterna under ett par år. Efter 2021 års taxehöjning får vi en
kostnadstäckning på 89 % enligt 2019 års kostnadsnivå.
Därutöver har brukningsavgifterna räknats upp med konsumentprisindex, KPI,
för närvarande 1,45 %.
Justerandes signatur
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Forts KF § 130
Tekniska nämnden föreslår den 22 oktober 2019 § 101 att fullmäktige ska fastställa taxan.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 236.
Anförande hålls av Marijo Edlund (S) och Catarina Pettersson (S) i vilka de yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande yrkar Reijo Tarkka (V) avslag på kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
med kommunstyrelsens förslag och avslag på Reijo Tarkkas (v) avslagsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att upphäva sitt beslut den 27 november 2017 § 133 och från och med den 1
januari 2020 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars kommun i enlighet med
en till ärendet tillhörande bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Christer Hansson (V), Annica Lindholm (V), Reijo
Tarkka (V) och Lorin Ismael (V).

________
Exp till: Tekniska nämnden
Reglementspärmen
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KF § 131
Tomtpriser för småhus i Hallstahammars kommun Dnr 315/19
Tekniska nämnden föreslår den 22 oktober 2019 § 103 bland annat att fullmäktige ska fastställa tomtpriset för småhus till 449 kr/m2 inklusive fiberanslutning,
bygglov, grov- och finutsättning av byggnad, lägeskontroll och nybyggnadskarta
att gälla fr o m 1 januari 2020.
Hallstahammars kommun har en stor efterfrågan på småhustomter och har idag
ett försäljningspris (för närvarande 420 kr/m2), som omfattar tomtmark, vattenoch avloppsanslutning, fiberanslutning, utsättning, lägeskontroll och bygglov.
Vid prissättning av småhustomter finns ingen specifik lag att stödja sig på utan en
bedömning av ett antal värdepåverkande faktorer får göras:
• Fastighetsrelaterade så som läge, omgivning, terräng, planbestämmelser
och eventuella rådighetsbegränsningar
• Marknadsrelaterade, t ex utbud och efterfrågan
• Områdesrelaterade t ex samhällsekonomi, konjunktur, inflation, räntor,
arbetsmarknad och naturligtvis politik
Kommunen ska inte bedriva näringsverksamhet som har som mål att generera
vinst, däremot är det önskvärt att man får täckning för självkostnader, det vill
säga markvärdet, markberedning, infrastruktur, VA-anslutning och fiberanslutning samt kostnader för bygglov, nybyggnadskarta, utsättning och lägeskontroll.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober 2019 bland annat att
Hallstahammars kommun tidigare har valt att inkludera så mycket som möjligt i
tomtpriset. När man försökt jämföra sig med andra kommuner kan man konstatera att det är ovanligt att sälja tomter där man inkluderar VA-anslutningen i
priset. Då VA-taxan behöver justeras både 2020 och 2021 föreslår förvaltningen
att man i det nya försäljningspriset för småhustomter separerar kostnaden för
VA-anslutningar, så att de faktureras separat enligt gällande VA-taxa.
Hallstahammar exploaterar just nu områden med centralt läge och närhet till
många bekvämligheter. Flera av områdena har tidigare varit bebyggda vilket
innebär att det ökar kostnaderna för markbearbetning. Förvaltningen bedömer att
man skulle behöva 400 kr/m2 för att täcka sina självkostnader. VA-anslutningar
exkluderas ur priset, och faktureras enligt gällande VA-taxa. I övrigt ingår som
tidigare fiberanslutning, utsättning, lägeskontroll och bygglov.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 237.
Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Forts KF § 131
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att tomtköpare som köper en kommunal tomt får en reduktion av
tomtpriset med 50 000 kronor om man kan verifiera senast två år efter erhållet
slutbesked att man byggt enligt FEBY 12. I övrigt yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och Lorin Ismael (V).
I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Catarina Pettersson (S) bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande.
I ett anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) avslagsyrkande.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Reijo Tarkkas (V) och
Peter Ristikartanos (MP) yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar således
att upphäva sina beslut den 31 mars 2008 § 36, 21 juni 2010 § 70, 12 april 2010 §
41, 4 april 2016 § 70, 24 oktober 2016 § 152 samt den 26 mars 2018 § 48,
att fastställa tomtpriset för småhus till 449 kr/m2 tomt inklusive fiberanslutning,
bygglov, grov- och finutsättning av byggnad, lägeskontroll och nybyggnadskarta
att gälla fr o m 1 januari 2020,
att på köpeskillingen lägga till anslutningsavgift för VA-anläggning, samt
att tomter som återköps av kommunen omfattas av detta beslut i samband med att
de läggs ut till försäljning igen.
Till förmån för Reijo Tarkkas (V) yrkande reserverar sig Reijo Tarkka (V),
Christer Hansson (V), Annica Lindholm (V) och Lorin Ismael (V).
Peter Ristikartano (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_______
Exp till: Tekniska nämnden
Reglementspärmen
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KF § 132
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående pendlarparkering för
bussresenärer Dnr 55/19
Peter Ristikartano (MP) anför i motion den 28 februari 2019 ”Hallstahammar och
Västerås kommer närmare varandra. Vi sover i den ena staden och arbetar i den
andra. Vi är nöjda med vår egen by men letar ändå variation och upplevelser i
den andra staden. En del av dessa resor till varandra görs med buss. Det är önskvärt att ännu större del av resorna sker med kollektivtrafik eftersom både utsläppen och trängseln i våra vägar och stadskärnor då minskar. Även trafiksäkerheten
ökar då det är proffs som kör. En attraktiv och enkel bussresa innebär att även
anslutningspunkten till bussen är enkel att nå. Det finns vissa resenärer som är
och måste av olika anledningar förbli bilburna i Hallstahammar men som ändå
vill ta bussen till Västerås. De som bor på östra sidan av Hallstahammar har
närmast att stiga på bussen på östra sidan av Hallsta och då är det logiskt att även
parkera på östra sidan, nära hållplatsen vid korsningen Västeråsvägen - Brånstaleden.
Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar vill:
att kommunen undersöker möjligheten att skapa en pendlarparkering i anslutning
till Hallstahammars tätorts östra infart.”
Kollektivtrafiksamordnaren anför i skrivelse den 6 mars 2019 bland annat att
hållplatser planeras oftast av trafiktekniska skäl direkt efter gatukorsningar, som
efter rondellen Brånstaleden/Västeråsvägen. Säkra gångpassager över Brånstaleden/Västeråsvägen ingår i planeringen. Sett i ett helhetsperspektiv blev den
samlade bedömningen nulägets hållplatslägen, även om det finns nackdelar med
avståndet mellan hållplatserna. Långsiktiga betydelsen för busshållplatsen bör
utredas i samråd mellan Regionen och Hallstahammars kommun innan några förändringar planeras.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 april 2019 bland annat att förvaltningen nyligen har utfört och även avrapporterat den parkeringsutredning som
man utfört i Hallstahammars centrala delar. Den parkeringsräkning som man utfört visar ett begränsat behov av ytterligare parkeringsyta i centrum. Då det pågår
planer för ett resecentrum, anser förvaltningen att det i första hand ska fokuseras
på det innan det börjas anläggas nya pendlarparkeringar. Förvaltningen har varit i
kontakt med fastighetsägare som har lediga lokaler i närheten av nämnda hållplatsläge för att undersöka möjlighet att skapa en mindre pendlarparkering på
redan anlagd parkeringsyta. Fastighetsägaren vill dock inte ”låsa upp” fastighetsmark när man står med lediga lokalytor. Tekniska nämnden föreslår den 24
september 2019 § 88 att motionen ska anses vara besvarad.
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Forts KF § 132
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 238.
I ett anförande yrkar Mario Edlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
tekniska nämnden den 24 september 2019 § 88.

________
Exp till: Tekniska nämnden
Peter Ristikartano (bilaga)
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KF § 133
Svar på motion av Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer
Hansson (V) och Lorin Ismael (V) om sänkt heltidsmått för medarbetare
inom vård omsorg och LSS Dnr 284/18
Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V), Christer Hansson (V) och Lorin Ismael
(V) anför i en motion den 19 november 2018 ”Hallstahammars kommun står
precis som andra kommuner och regioner inför stora utmaningar när det gäller att
rekrytera och behålla medarbetare. Detta tillsammans med höga sjuktal inom
ovan nämnda verksamheter ställer krav på hur arbetet skall utföras och
organiseras framöver.
Kommunals tidning kommunalarbetaren har i flera artiklar belyst läget med att
allt för många av förbundets medlemmar lever med värk och har svårt att stanna
kvar i yrket fram till pension. Detta parat med försäkringskassans i högre grad
ifrågasättande av sjukintyg och faktiskt i ökad utsträckning drar in sjukpenning
ställer ökade krav på arbetsgivarna att hantera situationen.
Utöver detta tillkommer sedan den sk pensionsgruppens förslag att höja åldern
när man tidigast kan gå i pension, från idag 61 år till i första hand 62 för personer
födda 1959 och sedan höja den till tidigast från 64 år. I vår kommun som i många
andra kommuner kan man konstatera att antalet medarbetare inom 7/24
verksamheterna (dygnet runt, året runt verksamheter) som orkar jobba fram till
65 års dagen tenderar att minska. Tyvärr avslutas en lång yrkeskarriär med en
längre sjukskrivning och sedan tidigare pension. Höjs nu den tidigaste ålders att
kunna gå i pension ökar risken för ökade sjuktal och höjda sjuklöne-kostnader.
Sjukfrånvaror första halvåret 2018 uppgår till 5,7 % för LSS och 8,7 % för
äldreomsorgen. Totalt beräknas cirka 400 personer (preliminär uppgift) arbeta
inom 7/24 verksamheterna med helgtjänstgöring. Idag utgörs heltidsmåtter för
dessa medarbetare till 37 timmar/vecka. En sänkning av heltidsmåttet till i första
hand 35 timmar/veckan, där sänkningen sker genom kortade arbetspass (inte fler
lediga dagar) antingen senare start eller tidigare slut av arbetspassen.
2 timmars arbetstidsförkortning beräknas brutto motsvara 800 timmar per vecka
eller motsvarande cirka 22 medarbetare, dock torde nettoeffekten bli betydligt
mindre. Med hjälp av smarta schemalösningar i god samverkan mellan ledare och
medarbetare samt minskade sjuklönekostnader till följd av mer tid för återhämtning torde cirka 2/3 delar kunna hanteras inom befintlig budget. Dock kan
det behövas tillskott till verksamheterna om högst 2,9 miljoner kronor. Förvaltningen behöver utreda och återkomma med hur arbetet kan organiseras utifrån att
medarbetare inom 7/24 verksamheterna får sänkt heltidsmått till 35 timmar per
vecka.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

Forts KF § 133
Med stöd av ovanstående yrkar vänsterpartiet
att kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att skyndsamt utreda och presentera en plan hur våra sk 7/24 verksamheter inom LSS och äldreomsorg kan
erhålla sänkt heltidsmått till 35 timmar per vecka, utifrån tankarna ovan.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 11 september 2019 bland annat att förvaltningen är positiva till att utreda möjligheterna till att införa ett sänkt heltidsmått inom vården och omsorgen. I en sådan behöver bland annat kostnadseffekterna redovisas noga och de delvis olika förutsättningar som råder inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten tydligt beskrivas. Verksamhetens nuvarande
utformning och struktur påverkar starkt kostnaderna för att införa ett sänkt heltidsmått. De uppenbara positiva effekterna från försöket i Göteborg på både
sjuktalen, den upplevda hälsan och den arbetade tiden gör att det sänkta heltidsmåttet kan vara en viktig del i ambitionen om ett hållbart yrkesliv. Till detta
kommer också den klart förbättrade kvaliteten för brukarna i Göteborg vad gäller
självbestämmande och aktiviteter. Detta gör enligt socialförvaltningen att motionärernas intention med sänkt heltidsmått bör utredas vidare.
Socialnämnden föreslår den 26 september 2019 § 93 att motionen ska anses vara
besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 11 september 2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 240.
Anförande hålls av Christer Hansson (V).
Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD) i vilka de
yrkar att motionen ska avslås.
I var sitt anförand yrkar Annica Lindholm (V), Reijo Tarkka (V) och Peter
Ristikartano (MP) bifall motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar komunfullmäktige med bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Annica Lindholms (V)
m fl och Hans Strandlunds (M) m fl yrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar således
att motionen gällande sänkt heltidsmått för medarbetare inom vård omsorg och
LSS ska anses besvarad med hänvisning till socialnämndens beslut den 26
september 2019 § 93.
Justerandes signatur
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Forts KF § 133
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Bertil
Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin Brodd
(M), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Tommy Emterby (KD), Kenth
Rydén (KD) och Peter Ristikartano (MP).

_________
Exp till: Socialnämnden
Annica Lindholm (bilaga)
Reijo Tarkka (bilaga)
Christer Hansson (bilaga)
Lorin Ismael (bilaga)
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KF § 134
Delårsrapport för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019 – för
godkännande Dnr 306/19
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna
om kommuner och landsting 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 2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 241.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapporten.

__________
Exp till: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
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KF § 135
Revisionsrapport ”Samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande”
Dnr 247/19
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC granskat samverkan mellan nämnderna för äldres välbefinnande. Efter
genomförd granskning är den samlade bedömningen att nämnderna i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig samverkan gällande äldres välbefinnande.
I skrivelse från revisorerna daterad den 19 juni 2019 rekommenderar revisorerna
att de granskade nämnderna beaktar följande:
•
•

Tydliggör förvaltningarnas delaktighet i olika samverkansforum utifrån
tydliga roller och ansvar samt dokumentera dessa.
Förtydliga återkoppling till berörda förvaltningar från forum som berör
äldres välbefinnande.

Socialnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden och bygg- och
miljönämnden har yttrat sig över revisionsrapporten. Socialnämnden, tekniska
nämnden och kultur- och fritidsnämnden har beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. Bygg- och miljönämnden har beslutat att de
synpunkter som framkommer i revisionsrapporten tas i beaktande i det fortsätta
arbete där nämndens ansvarsområde så berörs.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 244.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera revisonsrapporten som en anmälan.
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KF § 136
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020 Dnr 327/19
Enligt nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska kungörande
om fullmäktigs sammaträde ske på kommunens elektroniska anslagstavla. Det
finns inget lagkrav på att uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden,
minst en vecka före sammanträdesdagen ska införas i den eller de ortstidningar
som fullmäktige beslutar.
Under 2019 har avisering av om fullmäktiges sammanträden skett i kommunens
månadsannons i ”Här och nu” vid två tillfällen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 246.
Kommunfullmäktige beslutar
att avisering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2020 skall ske i
kommunens månadsannons i ”Här och nu” vid två tillfällen, i månadsannonsen
för januari aviseras vårens sammanträdestider och i annonsen i augusti aviseras
höstens sammanträdestider.

__________
Exp till: Kommunfullmäktiges sekr
Kommunikation
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KF § 137
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020

Dnr 333/19

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 november 2019 § 247.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020:
17/2, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6, 21/9, 22/10, 30/11 och 16/12 varvid sammanträdet
den 30 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan
13.15 och sammanträdet den 15 juni och 30 november som bl a avser behandlingen av mål och budget för 2021 skall börja klockan 13.15.
Sammanträdet börjar klockan 18.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 138
Svar på interpellation av Jenny Landernäs (M) om hot och våld på Vallbyskolan Dnr 312/19
Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation ”Med anledning av den situation
som råder på Vallbyskolan med hot och våld mot lärare och medarbetare. Det är
självklart oacceptabelt och måste med alla medel beivras å det snaraste. När
lärare får ta emot hot och fysiskt våld från elever och skyddsombud känner sig
tvingade att slå larm om en ohållbar situation för medarbetare har gränsen passerats för länge sedan. Hot och våld har ju tyvärr på senare år blivit mer vanligt
förekommande inom skolan. Oavsett vad anledningen till den ökningen är måste
vi som arbetsgivare och skolhuvudman vidta omfattande åtgärder för att säkra
tryggheten för både lärare och elever. En trygg och stabil skolledning med mandat att såväl fördela adekvata resurser såväl som att sätta gränser är nödvändigt.
Samarbetet med föräldrarna och föräldraansvaret är avgörande, skolans uppgift är
primärt att bedriva högkvalitativ undervisning. Men även samarbetet med polis
och socialtjänst är viktigt. I skolan ska alla känna sig trygga och lärare ska ägna
sin tid åt att undervisa och rusta eleverna för framtiden. Inte bli slagna och hotade
när de gör sitt jobb.
Våra frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande är:
Hur länge har Vallbyskolan haft problem med hot och våld mot medarbetare och
kommer det sig att situationen har eskalerat på detta sätt?
Vilka åtgärder kommer du/har du som ordförande att vidta/vidtagit för att
arbetsmiljön ska återgå till en acceptabel situation?
Hur ser samarbetet ut med olika aktörer som polis, socialtjänst och inte minst
med föräldrarna ut?
Hur ser situationen med hot och våld ut på respektive skola inom Hallstahammars
kommun?
Anser du att medarbetare och elever kan känna sig trygga på Vallbyskolan och
övriga skolor i vår kommun?”
Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar bland annat att av och
till under vårterminen 2019 har de haft problem men under höstterminen har
problemen ökat. Skolan har delats upp genom att mellanstadiet flyttat till Tunboskolan. Personalgruppen har därmed delats och arbetslagen är ändrade och har
inte hunnit jobba ihop sig. Det har varit oroligt bland elever och insatta åtgärder
har inte gett önskad effekt.
Som ordförande har jag hållit mig informerad om situationen och följt upp de insatser som gjorts från förvaltning och HR. Sedan har jag och vice ordförande i
nämnden och vice ordförande i socialnämnden besökt alla kommunens grundskolor och grundsärskolan för att informera oss om läget för ordning, arbetsro
och trygghet på våra skolor. Dels har vi informerat oss av skolledning och personal dels har vi själva besökt lektioner och verksamheter.
Justerandes signatur
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Forts KF § 138
Elevhälsans kompetens används för att elever med särskilda behov ska få rätt
stödinsatser och bemötande. Skolornas personal gör orosanmälningar till socialtjänsten när de upplever att barn riskerar att fara illa. Kontinuerlig kontakt med
berörda föräldrar hålls.
Det förekommer incidenter på våra skolor. Skolorna har rutiner och beredskap för
att hantera konflikter och är rustade med fler yrkesroller numera för att agera i
uppkomna situationer.
Jag anser att medarbetare och elever kan känna sig trygga på våra skolor.
Skolorna har rutiner och strukturer att använda när situationer uppstår.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Kjell Ivemyr (S), Tommy Emterby
(KD) och Anita Westin Brodd (M).
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KF § 139
Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M)
angående säkerhet på gång- och cykelväg längs Västeråsvägen Dnr 330/19
Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M) anför i en motion ”Västeråsvägen är
den mest trafikerade trafikleden i Hallstahammars tätort. Förutom personbilar
förekommer en omfattande trafik med tunga fordon i form av lastbilar med släp,
leveransfordon och bussar.
Längsmed Västeråsvägen från Korta vägen till Hans von Kantzows väg finns en
föredömligt bred gång- och cykelväg.
Från Näs-området utgör denna gång- och cykelväg en direktförbindelse med
centrumområdet. Detsamma gäller för Nibble- och Tunaområdena från andra
hållet. Gång- och cykelvägen är starkt frekventerad av fotgängare,
rollatoranvändare, barn på cykel, rullstolsanvändare etc.
Det är ett litet avstånd mellan bilvägen och gång- och cykelbanan. Flera
incidenter har förekommit genom att man kommit för nära kanten och därmed
vinglat eller ramlat ut i körbanan.
Det är befogat att skilja gång- och cykelvägen från vägbanan med en barriär t ex
ett räcke som förhindrar olyckstillbud för oskyddade trafikanter.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att kommunfullmäktige uppdrar till Tekniska nämnden att inkludera en barriär
längs Västeråsvägen från Hans von Kantzows väg till rondellen vid
Brånstaleden.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 140
Anmälan av motion av Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD)
om obligatoriskt språktest inom omsorgsförvaltningen
Dnr 339/19
Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) anför i en motion
”Hallstahammars befolkning ökar, och det är positivt. Vi blir fler
kommuninnevånare men vi blir också fler som är äldre. Vi kommer behöva fler
händer i äldreomsorgen. Det pågår planer för ytterligare ett äldreboende i
Kolbäck. Det gör att det behövs mer personal inom den yrkeskategorin. Och det
är viktigt att få människor att söka sig till de jobben. Att arbeta inom omsorgen
ger kunskap och lärdomar om hur det svenska samhället fungerar.
Våra äldre behöver på ålderns höst få känna sig trygga och sedda. Få rätt till den
omsorg de arbetat för hela livet. De behöver känna tryggheten i att den som ger
omsorgen förstår behoven jag som brukare har. Så är det inte alltid idag. Det kan
göra brukaren orolig, och allvarliga misstag kan förekomma. Det kan gälla
behandlingar, medicinering och även annan vård. Osäkerheten och
språkförbistringen kan också resultera i merarbete för befintlig personal. Stress
och extrabelastning kan i värsta fall medföra utbrändhet och sjukskrivningar i den
gruppen. Den statliga myndigheten IVO har pekat ut dåliga svenskkunskaper hos
vård och hemtjänstpersonal som ett ’riskområde’, som kan leda till
kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i slutändan vårdskador.
När det rekryteras mer händer till omsorgen, oavsett om det är till platsanställd
personal eller inom hemtjänsten, bör det framgå att personal som sökes - gått
godkänd kurs i svenska. Det ska framgå genom ett språktest, att kunskaperna
motsvarar den nivå Socialstyrelsen rekommenderar. Personal som redan arbetar
inom omsorgen där man anser sig behöva språklyft ska erbjudas att vidareutbilda
sig.
Med anledning av ovanstående förslås kommunfullmäktige att besluta:
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
obligatoriskt språktest -krav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för
nyanställningar inom äldreomsorgen.
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
språklyft för befintlig personal inom omsorg och hemtjänst om behov finns.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 141
Anmälan av motion av Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) om att
agera innan pråmen Albert förstörs ytterligare Dnr 00/19
Bertil Bredin (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Pråmen Albert är
uppallad vid Skantzsjöns norra ända sedan ett antal år tillbaka. Den skulle
revolutionera besöksnäringen längs kanalen men användes i slutänden som ett
arbetsmarknadsprojekt, ett projekt som nu är avslutat. Pråmen förfaller mer och
mer. Att pråmen ska sjösättas och användas för trafik i Strömsholms kanal är
osannolikt.
I oktober 2018 slog den nya majoriteten på stora trumman med att det skulle sluta
slösas pengar på Albert och den skulle hitta sin plats i Hallstahammar. Ännu har
inte en presenning flyttats, annat än av regn och rusk.
Albert är byggd för att efterlikna de pråmar som en gång trafikerade kanalen,
men har egentligen inget historiskt värde.
Moderaterna anser att kommunen en gång för alla behöver avveckla Albert och
att återställa den plats där den nu ligger till ett mer parkliknande område.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Att Albert utbjuds till försäljning med villkor att köparen borttransporterar
pråmen och de delar som hör till denna
Att om en försäljning inte kan genomföras ska Albert läggas permanent på land
exempelvis som en lekplats för barn.
Att området där Albert förvarats återställs till ett parkliknande område.”
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S).
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 142
Anmälan av interpellation av Bertil Bredin (M) och Jenny Landernäs (M)
om att Bergslagsvägen behöver belysas för trygghet och ökad turism
Dnr 290/19
Bertil Bredin (M) och Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation ”Vi har från
moderaterna ställt en interpellation i detta ärende i oktober 2015. Sedan dess har
inget hänt. Vi återkommer därför med samma fråga.
Bergslagsvägens norra del från Agnesdal till Lustigkulla saknar gatubelysning
sedan många år. Vägen är mycket smal, saknar trottoarer och är därför mycket
farlig för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter. Trafiken är
intensiv på grund av besökare till Åsby Hem och Trädgård samt Åsby Kött och
Vilt, som tillhör de mest besökta handelsplatserna i Västmanland. Många boende
använder också Bergslagsvägen för parkering och entré till fastigheter utefter
vägen. Bergslagsvägen är en del av Hallstahammar som fortfarande är oupplyst,
men det finns många fler.
Svaret vi fick från Tekniska nämnden var att Bergslagsvägen skall belysas genom
att en cykelbana med ljus ska anläggas på en del av vägbanan från Agnesdal till
Åsby Hem och Trädgård.
Någon sådan lösning har hittills inte setts och vi tror dessutom inte att det är
genomförbart på grund av vägens ringa bredd.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till tekniska nämndens
ordförande:
Vilka planer finns för att installera gatubelysning på Bergslagsvägen?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

__________
Exp till: Sekreterare kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 143
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten
av plast och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m
Dnr 356/19
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns en bred samsyn om att
Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. Hoten mot våra sjöar,
dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning och bidrar till spridning
av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur och påverkar det
naturliga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna kan ersättas med
varor som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas med andra mer
miljövänliga material.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i plast
vid kommunens egna verksamheter
-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast
och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 144
Fyllnadsval av ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund t o m
31 december 2022 Dnr 253/18
Vid fullmäktiges sammanträde i september 2019 entledigades Torfi Sigurdsson
(L) från uppdraget som ersättare i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättare i Mälardalens Brand- och räddningsförbund t o m den 31
december 2022 efter Torfi Sigurdsson (L) utse Martin Gabrielsson (L).

__________
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Löneenheten
Nämndkansliet
Martin Gabrielsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 145
Fyllnadsval av god man vid lantmäteriförrättning – tätort t o m 31 december
2022 Dnr 253/18
Endré Rigstad (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som god man
vid lantmäteriförrättning.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Endré Rigstad (L) från uppdraget som god man vid
lantmäteriförrättning, samt
att som god man vid lantmäteriförrättning t o m den 31 december 2022 efter
Endré Rigstad (L) utse Richard Eriksson (L).

__________
Exp till: Lantmäteriet
Nämndkansliet
Löneenheten
Endré Rigstad
Richard Eriksson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-25

Sida

()

KF § 146
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december
2022) Dnr 253/18
Elinor Blomqvist (M) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Elinor Blomqvist (M) från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2022
efter Elinor Blomqvist (M) utse Hans Strandlund (M).

__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Nämndkansliet
Löneenheten
Elinor Blomqvist
Hans Strandlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

