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KF § 102 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Berit Ulander (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 1 oktober 2018 klockan 08.00.  
 
Ordföranden Rolf Hahre (S) inleder sammanträdet med att tacka avgående full-
mäktige för arbetet under mandatperioden och tackar särskilt de som kommer att 
lämna fullmäktige i och med ny mandatperiod.    
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 103 
 
Behov av ytterligare platser i särskilt boende för äldre – inriktningsbeslut    
Dnr 210/18 
  
I investeringsbudgeten för åren 2018-2020 finns 35 miljoner avsatt under 2 år för 
att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dessutom finns medel för per-
sonalkostnader upptagna i samma budget. En projektgrupp påbörjade i februari 
2018 planeringen inför en kommande ombyggnation av byggnaden för de behov 
som finns under kommande år.  
 
Socialnämnden har bedömt att med nuvarande demografi och ambition behövs 
ytterligare 55 platser i särskilt boende för äldre. Entreprenadformen föreslås vara 
en styrd totalentreprenad och ägande i egen regi. Vid uppförandet av Äppel-
parken utreddes dessa frågor grundligt. 
 
Utifrån Hallstahammar kommuns senast upprättade befolkningsprognos är det 
tydligt att antalet invånare i hög ålder ökar markant under kommande år. Detta 
påverkar starkt behovet av platser i särskilt boende för äldre men också behovet 
av insatser inom den kommunala hemtjänsten. Volymen på behovet påverkas så-
ledes av flera faktorer, till dessa ska också den politiska ambitionen i form av 
servicegrad läggas. 
 
Äppelparkens äldreboende stod färdigt och invigdes under 2017 i Hallstaham-
mars kommun. Äppelparkens äldreboende har 100 lägenheter. Äppelparkens 
äldreboende utgjorde dock i huvudsak en ersättning för de icke fullvärdiga och i 
övrigt bristfälliga lägenheterna på Ädelstenens f d äldreboende. Efter Äppel-
parkens öppnande försvann i princip den kö (tack vare den ökade volymen +25 
platser) till särskilt boende som funnits tidigare men den demografiska utveck-
lingen i kommunen gör att behovet av platser kontinuerligt ökar igen. 
 
Tekniska förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef och 
ekonomi- och finanschef anför i skrivelse den 15 augusti 2018 att det finns två 
alternativ för att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad gäller platser i 
särskilt boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen respektive nybyggnation 
av ett nytt särskilt boende för äldre.   
 
Ombyggnation av Ädelstenen innebär att 44 lägenheter skapas förutom de 11 
lägenheter som redan finns i befintliga Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister som 
finns i den befintliga byggnaden. Förslaget bygger på skisser som togs fram i 
samband med att ett nytt särskilt boende för äldre diskuterades 2013. Investering 
för ombyggnation av Ädelstenen är, enligt översiktligt gjord kalkyl, 90 Mkr. I 
alternativet som innebär nybyggnation så ersätts Ädelstenenen med en helt ny 
byggnad med 55 lägenheter.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 103 
 
Fördelarna med detta förslag är att byggnaden kan placeras på den plats som är 
mest optimal med hänsyn till behovet och att driftkostnaden sjunker på grund av 
längre avskrivningstid samt bättre energiprestanda. Investering för nybyggnation 
är enligt en översiktligt gjord kalkyl 110 Mkr. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 86 och social-
nämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2018 § 68. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2018 § 150. 
 
Mariette Sjölund (S) yrkar som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att upp-
dra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt 
samordningsansvar, att presentera en mer detaljerad budget och kalkyl för de två 
förslagen dvs bygga ett nytt särskilt boende för äldre alternativt ombyggnad av 
Ädelstenen.  
 
Håkan Freijd (M) yrkar att under mandatperioden (2018-2022) uppföra ett 
modernt särskilt boende för äldre som möter de krav som ställs på en modern, 
hållbar äldreomsorg, vad gäller såväl verksamhet som miljö- och klimatkrav, att 
uppdra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen, att pre-
sentera ett detaljerat underlag avseende ekonomi, kvalitet och styrning av det 
framtida äldreboendet. Underlaget ska behandla nybyggnation samt renovering 
av befintlig fastighet (Ädelstenen). För de olika alternativen ska redovisningar 
finnas kring alternativa utförare och entreprenörer såväl som för egen regi, att 
förvaltningarna också presenterar förslag på var en eventuell nybyggnation skulle 
kunna ligga, samt att redovisa kostnader och andra konsekvenser av att använda 
Ädelstenen som tillfällig boendelösning. 
 
Anförande hålls av Marianne Avelin (C). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till dels kommunstyrelsens förslag, dels Mariette Sjölunds (S) tilläggsyrkande. 
Härefter beslutar kommunfullmäktige beslutar med bifall på Håkan Freijds (M) 
yrkande avseende redovisning av kostnader och andra konsekvenser av att 
använda ädelstenen som tillfällig boendelösning. Därefter beslutar kommunfull-
mäktige med avslag på Håkan Freijds (M) övriga yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att som inriktningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska 
tillskapas fram till 2025,  
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Forts KF § 103 
 
att uppdra till socialnämnden och tekniska nämnden samt kommunstyrelsen uti-
från sitt samordningsansvar, att presentera en mer detaljerad budget och kalkyl 
för de två förslagen dvs bygga ett nytt särskilt boende för äldre alternativt om-
byggnad av Ädelstenen,  
 
att det i utredningen ingår att dels presentera förslag på miljö-, klimat- och 
energismarta/effektiva lösningar, dels presenterar förslag på moderna tekniska 
lösningar och hjälpmedel, 
 
att redovisa kostnader och andra konsekvenser av att använda Ädelstenen som 
tillfällig boendelösning, 
 
att presentera förslag till lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett särskilt 
boende för äldre, samt 
 
att avrapportering ska ske på kommunstyrelsens decembersammanträde. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Bertil Bredin (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), 
Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 
Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Marianne 
Avelin (C). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Kommunchefen 
 Tekniska nämnden 
 Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 104 
  
Inriktningsbeslut för Näslundskolans ny- och ombyggnation    Dnr 209/18 
 
Våren 2017 flyttades verksamheten vid Näslundskolan successivt till andra loka-
ler efter att en del elever och personal reagerat på luften i skolan. Från läsåret 
2017/18 har hela Näslundskolans verksamhet flyttats till Fredhemsskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, ekonomi- och finans-
chef och kommunchef anför i skrivelse den 6 augusti 2018 att verkställa kom-
munfullmäktiges inriktningsbeslut från 17 juni 2013 att återföra årskurs 6 till 
mellanstadiet. När nu temporärt all verksamhet är flyttad till Fredhemsskolan 
ryms där årskurserna F-6.  Vid återflytt till Näslundskolan måste skolan byggas 
ut för att rymma årskurs F- 6. 
 
Nuvarande elevantal inklusive årskurs 6, planerade bostäder i Bostadsförsörj-
ningsprogrammet, befolkningsprognos och bedömning av generationsskifte har 
använts för långsiktig prognos för elevantalet på skolan. Planerad utbyggnad 
dimensioneras för att skolan ska klara nuvarande elevantal F-5 med 132 elever 
(läsår 21/22), årskurs 6 med plats för 40 elever och plats för 100 nya elever i 
samband med inflyttning i området för framtiden. Behovet är två paralleller d v s 
2 klasser/årskurs F-6. Ny skola ska långsiktigt klara att ta emot 300 elever. 
 
Analysresultaten från de utredningar som gjorts visar på påverkan av träskydds-
medel i inomhusluften i skolan. Ursprunget till påverkan är en metod som var 
vanlig på 1960 – 70-talet då man använde tryckimpregnerade syllar i byggnadens 
väggkonstruktioner. Om fuktkvoten blir förhöjd i trä impregnerat med klorfenol 
så påbörjar en mikrobiell nedbrytning av klorfenolerna till kloranisoler. Klo-
ranisolerna är flyktiga och sprider sig lätt i inomhusluften. Människans luktsinne 
kan detektera halter om enstaka nanogram per kubikmeter luft av dessa ämnen. 
Proverna i luften visar på låga halter men tillräckligt höga för att de kan orsaka 
besvär. Den inventering som gjorts visar också att den äldsta delen med skydds-
rum och gymnastikhallen inte har denna riskkonstruktion. 
 
Förstudien av ombyggnation är genomförd och alternativa åtgärder har presen-
terats, dels i utredningens styrgrupp, dels i tekniska nämnden och dels i barn- och 
utbildningsnämnden. Skillnad i kostnad för nybyggnation jämfört med totalreno-
vering är ca 15 miljoner i de kostnadsförslag som lämnats. Nybyggnation ger en 
modernare skola med möjlighet till bättre energiåtgärder och en skola som har 
längre livslängd med avskrivning över längre tid. 
 
Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har antagit åtgärdsförlag 
som innebär byggande av en ny skola. Tekniska nämnden 2018-04-04 § 36 och 
barn- och utbildningsnämnden  2018-04-24 § 35.  
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Forts KF § 104 
 
Nybyggnation inklusive utbyggnad för skolans behov att rymma årskurs 6 och 
inflyttning är en problematik att lösa på den begränsade yta som finns disponibel. 
För att skolgården ska räcka till för ett ökande antal elever föreslås bygga delar 
av skolan i två våningar. Detta kräver ändring i befintlig detaljplan. Ändring av 
detaljplan och nybyggnation gör att tidsplanen behöver flyttas fram ett år. 
Tidigare har information gått ut om att skolan ska vara klar för återflytt till som-
maren 2020. Mer realistiskt är att tidsplanen ändras till maj 2021 för inflyttning 
första veckorna i juni 2021. 
 
Tekniska nämnden behöver investeringsmedel om ca 84 mkr. Kalkylen kan 
komma att ändras när mer detaljerade ritningar på utformningen av den nya 
skolan finns framtagna. Investeringsmedel som nu finns avsatta för skollokaler 
används idag till utbyggnad av Tunboskolan som pågår parallellt.  
 
Konsekvensen av investeringen blir ökad kapital/driftkostnad. Inför mål och bud-
get 2019 - 2021 har barn- och utbildningsnämnden före sommaren lämnat behov 
av ökad budgetram för ökad hyra sammanräknat för lokalanpassningar på flera 
skolor. Samtliga anpassningar görs för att klara att ta emot elevökningen i grund-
skolan. För Näslundskolan var beräkningen gjord utifrån då känd produktions-
kostnad på 76,2 Mkr. Behovet behöver nu justeras upp för att motsvara investe-
ringskostnaden på 84 Mkr. 
 
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2018 § 85 och barn- och 
utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2018. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 augusti 2018 § 151. 
 
Anföranden hålls av Kjell Ivemyr (S) och Elenor Zeidlitz (MP) i vilka de yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) som ett tillägg till kommunstyrelsens 
förslag att renovering av gymnastiksalen inklusive omklädningsrummen också 
inkluderas i arbetet så att en nyrenoverad gymnastiksal står färdig samtidigt som 
den nya skolan.  
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L) i vilket han yrkar bifall till Jenny 
Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggs-
yrkande. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 104 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som inriktningsbeslut uttala att en ny skolbyggnad med tillhörande skolgård 
på Näslundskolan byggs med två paralleller dvs två klasser/årskurs för årskur-
serna F-6, 
 
att uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad budget 
och kalkyl med tidsplan för en ny skolbyggnad på Näslundskolan, 
 
att se över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens omkläd-
ningsrum och att kostnaden härför redovisas separat, 
 
att som inriktningsbeslut reservera medel för finansieringen inom befintligt in-
vesteringsutrymme för 2019 och kompensera barn- och utbildningsnämnden med 
utökad budget som täcker drift- och kapitalkostnader över dagens kostnader, samt 
 
att inför återflytt 2021 kompenseras barn- och utbildningsnämnden för om-
kostander som uppstår vid byggnation, flytt och för inredning på den nya skolan. 
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande reserverar sig Jenny 
Landernäs (M), Bertil Bredin (M), Anders Randelius (M), Håkan Freijd (M), 
Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), Sigge Synnergård (L), David Lind-
berg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström 
(KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Marianne Avelin (C). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Tekniska nämnden 
                  Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 105 
 
Ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar av befintliga lån 
gällande AB Hallstahem för år 2019   Dnr 212/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 om ramborgen för AB Hallsta-
hem för år 2018. Beslut om ramborgen för år 2018 bör beslutas vid samma sam-
manträde som Mål och budget behandlas. Kommens ramborgen för år 2018 för 
AB Hallstahem uppgår till knappt 586 miljoner kronor. Hallstahem arbetar aktivt 
med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteckning från 
kommunen. 
 
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet kommunfullmäktige.  
 
Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen upp till ett totalt högsta 
lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgens-
beslut behöver fattas. 
 
När det gäller preskriptionstiderna för lån och borgen, löper dessa individuellt, 
vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för lånet inte innebär ett preskriptions-
avbrott för borgensåtagandet. Ett borgensåtagande kan därför preskriberas före 
låneförbindelsen. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett 
borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen 
att tillse att borgensbeslutet inte är för gammalt när lånet beviljas. Förslaget om-
fattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem. Totalt uppgår 
ramborgen till 585,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 50 Mkr nyteckning och 
535,6 Mkr befintliga krediter. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2018 § 165. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varvid det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 
och beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 585,6 Mkr, 
samt 
 
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneför-
pliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor. 
 
 
_________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Ekonomi- och finanschefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 106 
 
Svar på interpellation av Bertil Bredin (M) angående kanalbåten Albert 
Dnr 127/18 
 
Bertil Bredin (M) anför i interpellation den 23 april 2018 ”Hallstahammars 
kommun har beviljat 500 tusen kronor för renovering av kanalpråmen Albert. 
Enligt beslutet som tagits i fullmäktige ska pråmen renoveras och sjösättas för 
kommersiell trafik på Strömsholms Kanal sommaren 2017. 
Planerna visade sig vara väl optimistiska. Pråmen är fortfarande inte sjösatt. 
Kanaltrafik med passagerare lyser med sin frånvaro. Förhoppningen är nu att 
det ska ske sommaren 2018. Även kostnaderna har rusat. Enligt uppgift har 
ytterligare bidrag erhållits från Leader Mälardalen och andra finansiärer. 
Detaljerad information om projektet och dess kostnader är svår att hitta. Helt 
klart är emellertid att den budget som presenterades inför fullmäktiges beslut 
inte stämmer med de verkliga projektkostnaderna. Projektets Facebooksida är 
inte uppdaterad efter 19 april 2017. Även informationen om projektet på kom-
munens hemsida upplevs som ofullständig. 
Våra frågor till kommunstyrelsen är: 
l.  När beräknas projektet vara avslutat? 
2.  Vilka är de totala kostnaderna för projektet? Hur stor del av kostnaderna är 
upparbetade och hur mycket beräknas återstå? Hur stor del av kostnaderna har 
finansierats av Hallstahammars kommun? 
3.  Om budgeten överskrids - vem står i så fall för utökad finansiering? 
4.  Vilken återbetalningsskyldighet föreligger om projektet inte kan avslutas 
med godkänt resultat? 
5.  Vilka planer finns för kommersiell trafik med Albert? 
6.  Hur ska den framtida driften av kanalpråmen Albert organiseras och finan-
sieras?” 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande redogör i skrivelse från juni 2018 och  
med kompletterande uppgifter den 26 september 2018 för de frågeställningar som 
interpellanten framför ovan. Bland annat anförs att enligt ursprunglig plan skulle 
projektet vara avslutat oktober 2017 men på grund av ett utdraget renoveringsar-
bete beräknas projektet avslutas under sommaren 2019. Prognosens för den totala 
kostnader är 4 500 tkr. Ca 3 930 tkr är upparbetat t o m 8 juni 2018, 547 tkr åter-
står. 2 215 tkr finansieras av Hallstahammars kommun. 
 
Om budgeten överskrids står Hallstahammars kommun (ekonomi) och 
arbetsförmedlingen i form av olika bidragsformer för de medverkande i 
projektet. 
 
Enligt slutredovisning som är inskickade 2018-06-05 så har vissa budgeterade 
poster överskridits och andra poster underskridits. Om det blir någon förändring i 
stödet på grund av detta är inte klart. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 106 
 
Sommaren 2019 kommer huvudfokus att vara kanaltrafik i Hallstahammars 
kommun men även möjlighet finns för andra intressenter att boka Albert.  
 
Finansieringen för framtida driften kommer i huvudsak vara via intäkter från 
trafik. Övrig merkostnad tas ur kultur- och fritids ram. Organisatoriskt kommer 
Albert inledningsvis skötas av kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Anförande hålls av Bertil Bredin (M), Thure Andersen (S), Catarina Pettersson 
(S), Jenny Landernäs (M), Mariette Sjölund (S) och Sigge Synnergård (L). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 107 
 
Svar på interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C)  angående politisk 
neutralitet i skolorna i Hallstahammars kommun mm     Dnr171/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i interpellation den 4 juni 2018 ”Skolan är en 
plats där saklig och faktabaserad utbildning skall äga rum och där olika åsikter 
och värderingar öppet skall diskuteras och vägas mot varandra. Vi förväntar oss 
att barn- och utbildningsnämnden delar vår inställning om att demokrati alltid ska 
upprätthållas inom kommunens skolor. Det är inte skolans sak att styra barn och 
unga människor åt det ena eller andra hållet. Tyvärr har nu det förekommit in-
bjudningar till aktiviteter med målgruppen barn och unga, från politiska organi-
sationer på Vallbyskolan i Kolbäcks ytterdörrar 180604. Avsändare ABF och 
Unga Örnar. Då detta har nu kommit till kännedom att denna inbjudan har mej-
lats till skolan och satts upp, så blir Centerpartiet i Hallstahammar oroliga över 
detta då det ska råda politisk neutralitet i skolan. Dessa avsändare har använt 
kommunens kanal för att kommunicera med elever och föräldrar för deras ända-
mål. Att sådan händelse kunnat uppstå kan vara ett tecken på att det saknas 
ordentliga rutiner. Barn- och utbildningsnämnden bör på ett tydligt sätt påminna 
skolledningarna i Hallstahammar om att skolan inte är en lämplig kanal för poli-
tiska agendor. Det kan också vara på sin plats att påminna skolorna om den 
rekommenderade grundlagsskyddade rätten att inte delta i politiska manifesta-
tioner. Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor från Barn- 
och utbildningsnämndens ordförande: 
- Finns det idag instruktioner/rutiner för vad som får publiceras på skolorna i 
kommunen? 
- Hur anser du att skolan skall förhålla sig i politiska frågor? 
- Hur säkerställer ni skolans neutralitet i framtiden?” 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar  
 
1. ”Nej, men skolan ska vara en neutral plats enligt skolornas styrdokument. 
 
2. Skolan ska vara politiskt neutral. 
 
3. Skolornas styrdokument om neutralitet ska följas.” 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Kjell Iwemyr (S) och Jenny 
Landernäs (M).  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 108 
 
Svar på interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) om hur kränkningar 
och trakasserier hanteras i skolan    Dnr 199/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en interpellation den 4 juli 2018 ”Det är vik-
tigt att värna en god arbetsmiljö i skolan och förskolan för våra barn och för per-
sonalen. På senast kommunfullmäktige så redovisade kommunrevisorerna efter 
en intervju på Vallbyskolan, att det är så mycket kränkningar på skolan att lärarna 
och rektorn inte hinner med att skriva kränkningsrapporter i den utsträckning som 
borde göras. Detta ser vi som chockerande och alarmerande. Att det var en 
ansträngd situation har kommit fram, men inte i denna utsträckning. 
 
Det står tydligt i skollagen att detta ska åtgärdas. Skollagen 6 kap. Åtgärder mot 
kränkande behandling och Diskrimineringslagen.  
-”Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande 
behandling. Åtgärder ska genomföras för att förhindra kränkande behandling. 
Skolan är skyldig att förebygga och förhindra kränkande behandling och det ska 
finnas en plan varje år över de åtgärder som behövs för att förebygga och för-
hindra kränkningar. Skolan har skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder 
mot kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Lärare, för-
skollärare eller annan personal som får kännedom om kränkningar ska anmäla 
detta till rektor eller förskolechef. Denne ska i sin tur anmäla detta till huvud-
mannen. Huvudmannen ska Skyndsamt utreda och vidta åtgärder som behövs för 
att förhindra kränkningar.” 
 
Centerpartiet i Hallstahammar kräver att en välfungerande skolledning arbetar 
aktivt och förebyggande mot kränkningar och trakasserier. En plan ska finnas för 
hur misstänkta kränkningar och trakasserier ska anmälas, utredas, åtgärdas och 
följas upp. Centerpartiet anser att statistik ska föras över kränkningar och trakas-
serier för att kunna jämföra över tid.  
 
Centerpartiet önskar svar på följande frågor: 
 
1. Hur säkerställer rektorn, skolledningen och barn- och utbildningsnämndens 
ordförande barnens trygghet och arbetsmiljö i skolan, där inget barn eller vuxen 
ska kränkas eller trakasseras på något sätt? 
2. Varför har inte detta hanterats skyndsamt med att sätta in de åtgärder som be-
hövs för att lösa situationen? 
3. Vilka åtgärder har och ska vidtagits/vidtas gällande kränkningar och trakasse-
rier för dessa barn och vuxna där kränkningsrapport inte hunnits skrivas? 
4. Har rektorn och lärarna getts stöd att upprätthålla studiero med en godtagbar 
arbetsmiljö i klassrummen, då det vittnats om bristfällig arbetssätt och resursbrist 
gällande kränkningar på Vallbyskolan över en tid nu? 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 108  
 
5. Hur har uppföljningen av kommunens handlingsplaner avseende kränkningar 
på skolorna skett och vad är resultatet och hur kommer dessa hanteras framöver 
då handlingsplanerna verka sakna inverkan?” 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar ”För att undanröja 
dessa brister och säkerställa arbetet mot kränkande behandling och diskrimine-
ring har barn- och utbildningsnämnden arbetat fram en mall/struktur samt en 
checklista som stöd för skolornas arbete med kränkande behandling. Skolan har 
hanterat situationer allt eftersom de uppstått. Både akut och förebyggande har 
man satt in och provat olika lösningar. Skolan hanterar uppkomna situationer 
skyndsamt när det har inträffat även när rapportering till nämnden fördröjs. Fler 
pedagoger har anställts och fördänring har gjorts i personaltäthet på raster. Detta 
är ett led i arbetet att skapa större trygghet och mer arbetsro. Elevhälsocoach har 
anställts, som särskilt ska arbeta med tryggheten i skolan. Uppföljningen av 
skolornas handlingsplaner sker systematiskt vid varje skola då verksamhets-
planen utvärderas och analyseras.” 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Kjell Ivemyr (S) och David 
Lindberg (L).  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 109 
 
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne 
Avelin (C) angående fritidsbank i Hallstahammar   Dnr 232/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i interpellation den 
10 september 2018 ”Att röra på sig är nödvändigt för att alla människor ska må 
bra ung som gammal. Idag ägnar sig dock många ungdomar en stor del av dagen 
till spel i mobilen och andra datorspel inomhus. Dålig hälsa med övervikt som 
följd är inte ovanligt. Det finns säkert fler faror med ett alltför mycket stilla-
sittande. Psykisk ohälsa? 
Men att aktivt delta i en sport kan också vara dyrt. Det är väl en anledning till att 
organisationen Fritidsbanken har startat och som numer är rikstäckande. Det 
visas på TV hur populär fritidsbanken blivit och att den finns i många kommuner 
i vårt land. I vårt län finns den i sju kommuner dock inte i Hallstahammar. Man 
kan tydligen ansluta sig till riksorganisationen och får ev. hjälp med en uppstart. 
 
Med hänvisning till ovanstående önskar Centerpartiet få svar på följande: 
Finns det planer på att starta en fritidsbank i Hallstahammar?  
När kan den bli verklighet?” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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KF § 110 
 
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne 
Avelin (C) angående tillgänglighet och säkerhet vid kommunens bryggor    
Dnr 233/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin anför i interpellation den 10 
september 2018 ” Kolbäcksån och kanalen är ett utflyktsmål som uppskattas av 
många. Det är också viktigt för oss att ge en bra service till våra besökare. En 
service är att det finns fungerande bryggor utefter ån som ger båtresenärer och att 
de som paddlar med kanot har en chans att gå iland på ett säkert sätt. Våra 
bryggor är idag inte av bra kvalitet. Det är också väldigt mycket sly på många 
ställen efter ån. En gallring och allmän uppfräschning behövs för att på vissa 
ställen kommer man inte ner till ån. Det skulle kunna bli en fin Hälsans stig för 
våra invånare. Vi ska också värna våra turister och de som trivs med båtlivet. 
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 

- Finns det planer på översyn och åtgärder för att förbättra tillgängligheten 
och säkerheten vid våra bryggor?” 

 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-09-24 
 

() 
 

  
 
 
KF § 111 
 
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen    Dnr 17/18 
 
Åsa Kfouri (MP) anhåller i skrivelse den 24 september om entledigande från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Åsa Kfouri (MP) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 
samt 
 
att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2018 efter Åsa 
Kfouri (MP) utse Elinor Zeidlitz (MP). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Åsa Kfouri 
 Elinor Zeidlitz 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Kommunstyrelsen (sekr) 
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