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Plats och tid

Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 20.55
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

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

Övriga deltagande

Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Carin Becker-Åström § 112, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Thure Andersen (S) § 129.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 30 oktober 2018 klockan 08.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

112 - 136

Carina Iwemyr
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………………………….

Rolf Hahre (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………………………….

Mariette Sjölund (S)

Hans Strandlund (M)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunfullmäktige §§ 112 - 136

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Anslaget uppsättes

2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift
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Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande
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KF § 112
Sammanträdets öppnande, utseende av ålderspresident
Kommunchef Carin Becker-Åström hälsar kommunfullmäktige och deras ersättare välkomna till dagens sammanträde och överlämnar ledningen av sammanträdet till ålderspresidenten Rolf Hahre (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 113
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Mariette Sjölund (S) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 30 oktober 2018 klockan 08.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 114
Val av valberedning för tiden t o m den 14 oktober 2022 Dnr 207/14
Interimistiska valberedningen har behandlat ärendet den 25 oktober 2018 § 4.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i valberedningen för tiden t o m den 14 oktober 2022 utse följande
personer:
Ledamöter

Ersättare

Rolf Hahre (S)
Christina Aspenryd (S)
Tony Frunk (S)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Barbara Hallström (L)
Stieg Andersson (M)
Reijo Tarkka (V)
Carina Byhlin (KD)
Claes Gustavsson (SD)

Catarina Pettersson (S)
Kjell Ivemyr (S)
Ingvor Regnemer (S)
Sari Svanström (C)
David Lindberg (L)
Håkan Freijd (M)
Annica Lindholm (V)
Peter Ristikartano (MP)
Sigrid Moser Nyman (SD)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Rolf Hahre (S)
Anna Gunstad Bäckman (C)
Christina Aspenryd (S)

_______
Exp: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 115
Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar
att ajournera sammanträdet under 20 minuter för att möjliggöra för den nu valda
valberedningen att bereda förslag till val till kommunfullmäktiges presidium.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-25

Sida

()

KF § 116
Val av kommunfullmäktiges presidium t o m den 14 oktober 2022
Sammanträdet återupptas.
Kommunfullmäktige beslutar
att till uppdrag i kommunfullmäktiges presidium för tiden t o m den 14 oktober
2022 utse följande personer:
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Rolf Hahre (S)
Sigge Synnergård (L)
Stieg Andersson (M)

_______
Exp: Samtliga valda
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 117
Ålderspresidenten avlöses av presidiet
Rolf Hahre (S) övertar nu ledningen av sammanträdet i egenskap av kommunfullmäktiges ordförande. Sigge Synnergård (L) och Stieg Andersson (M) intar
sina respektive presidieplatser.
I ett kort anförande uttalar Rolf Hahre (S) presidiets tack för visat förtroende att
leda kommunfullmäktiges arbete under den nu inledda mandatperioden.
Härefter görs en kortfattad presentation av var och en av närvarande ledamöter
ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 118
Redovisning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (SoL) av ej verkställda gynnande
beslut för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg kvartal 1 och 2, år
2018 Dnr 242/18
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individoch familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Enhetschefen inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under
kvartal 1 fanns två ej verkställda gynnande beslut och under kvartal 2 fanns inga
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschefen för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en
redovisning för kvartal 1 och 2, år 2018. Rapporten visar att det finns två stycken
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom individ- och
familjeomsorgen.
Socialnämnden har den 27 september 2018 § 84 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 och 2, år 2018 till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 171.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

__________
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 119
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 och 2 år
2018 Dnr 241/18
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten
att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt
inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Områdeschefen för LSS/bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal
1 och 2, år 2018. Rapporten visar att det vid dessa tidpunkter inte fanns några
gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts.
Socialnämnden har den 27 september 2018 § 85 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 och 2, år 2018 till bl a kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 172.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

__________
Exp till:

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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KF § 120
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar
Dnr 119/16
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämnden
i Hallstahammars kommun skall ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
från och med den 1 januari 2019 samt att godkänna förslag till budget och reglemente för Västra Mäldalens överförmyndarnämnd.
Ett förslag till avtal om samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden
har utarbetats.
Överförmyndarnämnden har den 11 oktober 2018 § 71 beslutat föreslå fullmäktige att godkänna avtalet om samverkan om gemensam överförmyndarnämnd.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 173.
Anförande hålls av Örjan Andersson (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kommuner,
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
att avtalet gäller under förutsättning av att övriga kommuner som ingår i nämnden beslutar om godkännande.

_________
Exp till: Överförmyndarnämnden
Reglementspärmen
Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Surahammars kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 121
Anmälan av delårsrapporter - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund,
Kolbäcksådalens pensionsförbund och AB Hallstahem Dnr 176/18, 238/18,
247/18
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 kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovisningslagen skall
minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige.
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund och Mälardalens Brand- och
räddningsförbund har kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 177.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera delårsrapporterna som en anmälan.

_________
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
AB Hallstahem
Kolbäcksådalens pensionsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 122
Delårsrapport per augusti 2018 inklusive nämndernas redogörelse över
verksamheterna per augusti 2018 Dnr 252/18
Hallstahammars kommun redovisar ett resultat för perioden på 36 371 tkr vilket
är 33 026 tkr högre än budget för perioden. Det är framför allt verksamhetens
nettokostnader som avviker med 2 169 tkr samt skatter och statsbidrag med 5 159
tkr och ett finansnetto som uppgår till 25 698 tkr. Budgeterat resultat är 5 017 tkr
och årsprognosen är 17 615 tkr vilket är en positiv avvikelse med 12 598 tkr i
förhållande till årsbudget. Prognosen för verksamhetens nettokostnader är en
negativ avvikelse med -21 383 tkr som vägs upp av ett överskott i skatter och
statsbidrag med 2 615 tkr netto samt ett finansnetto som prognostiserar ett överskott med 31 366 tkr.
Hallstahammars kommunala verksamhet finansieras av taxor och avgifter samt
skatter och statsbidrag. Intäkterna uppgår till 808 911 tkr vid tidpunkten för
delårsrapporten. Skatteintäkterna uppgår till 465 707 tkr vilket motsvarar 58% av
de totala intäkterna. Statsbidragen uppgår till 175 297 tkr vilket motsvarar 22%
och resterande del är verksamhetsegna taxor och avgifter som uppgår till 167 907
tkr och utgör 21% av den kommunala finansieringen. I jämförelse med föregående år så är det mindre förändringar i förhållandet mellan de olika intäktsgrupperna. Soliditeten uppgår till 55.2% (mål: 60%) och inkluderas hela pensionsåtagandet är soliditeten 31.2% (mål:18%) så målet är delvis uppfyllt och i
jämförelse med föregående års delårsrapport har soliditeten inklusive hela pensionsåtagandet förbättrats med 3%. Värdepappersportföljen ska gynna ekologisk
och social hållbarhet och placeringarna har till viss del indirekt koppling till bolag med fossilenergi så målet är i dagsläget svårt att uppnå. Årets resultat ska
överstiga 0,5% av skatteintäkter och statsbidrag samt bidra med ett positivt
finansnetto. Både periodens resultat 5.7% och årsprognosen 1.8% uppfyller det
målet. Verksamhetens nettokostnader får förbruka högst 99.5% av skatter och
stadsbidrag och för delårsrapporten är nivån 99.3% men sett till årsprognosen så
uppfylls inte målet med ett prognostiserat utfall på 102.4%. Högst 40% av skattekollektivets investeringar ska vara lånefinansierade och övriga delar får fullt ut
lånefinansieras. Det målet blir svårt att uppnå då investeringstakten är fortsatt
hög. Hela investeringsbudgeten uppgår till 174 174 tkr och utfallet för perioden
är 44 404 och årsprognosen är 110 501 tkr. Det här ger en avvikelse på 63 673
tkr.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 178.
Revisorerna har inkommit med sitt utlåtande och sin revisionsrapport över delårsrapporten den 19 oktober 2018.
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 122
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen för år 2018,
att styrelsen och nämnderna anmodas att följa upp och uppdatera sina handlingsplaner för att nå ännu bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel och
verksamhetens behov, samt
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i delårsrapporterna och skall
även framöver följas upp i bokslut för 2018, även om resultatnivån för 2018 ser
bra ut behöver kommunen långsiktlig få upp resultatnivån för att hålla nere
nyupplåningsbehovet samt skapa goda betingelser för verksamheten kommande
år.

_________
Exp till: Samtliga nämnder
Kommunchefen
Ekonomi- och finanschefen
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KF § 123
Skattesats för 2019

Dnr 250/18

Budgetprocessen i Hallstahammars kommun är senarelagd. Kommunfullmäktige
kommer först vid sitt decembermöte att fastställa mål och budget för åren 20192021. Ytterligare tid behövs för att få fram ett genomarbetat förslag. Kommunallagen ställer dock krav på hur budgetprocessen skall genomföras. I ekonomikapitlet framgår att förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober
månads utgång. Om det finns synnerliga skäl till det, får budgeten upprättas i
november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under
det följande året. Vidare framgår att om budgeten på grund av särskilda skäl inte
kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa
skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december
månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som
bestämts tidigare, om det finns skäl till det.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 179.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2019 till 21:81 kronor per
skattekrona.

_________
Exp till: Ekonomi- och finanschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF§ 124
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019

Dnr 251/18

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 182.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2019:
18/2, 25/3, 29/4, 27/5, 17/6, 30/9, 24/10, 25/11 och 16/12 varvid sammanträdet
den 25 mars som bl a avser behandlingen av årsredovisningen börjar klockan
13.15 och sammanträdet den 25 november som bl a avser behandlingen av mål
och budget för 2020 skall börja klockan 13.15.
Sammanträdet börjar klockan 18.30.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 125
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående insatser för en
narkotikafri kommun Dnr 24/18
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion inkommen den 25 januari 2018
”Centerpartiet och många andra partier med oss verkar för en restriktiv narkotikapolitik där allt bruk och Narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel utgör
allvarliga hot mot samhället och ska med kraft bekämpas inom alla samhällsområden. Denna politik har varit framgångsrik, den har ett brett folkligt och politiskt
stöd och ska vara utgångspunkten även i fortsättningen. De senaste åren har vi
fått blandade signaler om hur förhållningssättet och acceptansen för droger har
utvecklats inte minst hos landets unga. Här måste Hallstahammars kommun visa
vägen. Vår utgångspunkt kan aldrig handla om att legalisera utan snarare om att
rycka undan mattan för de kriminella ligor och personer som tjänar pengar på det
mänskliga lidande som missbruket och droghandeln för med sig. Vi har fått flera
indikationer att det pågår droghandel i olika parker och andra offentliga ytor i
Kolbäck och Hallstahammar. Vi har fått flera brott begångna av narkotikapåverkade personer som ex våldsbrott i nära relationer, inbrott och personrån. Vi
har fått indikationer att flera invånare i Hallstahammars kommun ingår i ett nätverk som sköter narkotikahandeln mellan olika orter inom länet. Vi vet att det är
flera barn och unga som använder narkotika kontinuerligt i vår kommun.
Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis
och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska preparat och stoppa den illegala narkotikahandeln. Dock ser vi att polismyndigheten
har stora utmaningar och inte tillräckliga resurser för att arbeta proaktivt mot narkotikamissbruk och droghandeln i Hallstahammars kommun. Här ser vi att
Hallstahammars kommun kan arbeta mer aktivt och få en narkotikafri kommun
med en nolltolerans väl värd namnet. Det finns flera externa aktörer som arbetar
tillsammans med polis och andra myndigheter för att motverka narkotikamissbruket och droghandeln. Ett exempel är att anlita narkotikahundar/ekipage. Syftet
med hundekipagen kan vara att främst visa upp att kommunen arbetar aktivt med
noll tolerans av droger och droghandel. Men det finns även ett syfte att visa sig
på kända narkotikahandelsplatser och offentliga miljöer för att försvåra droghandeln. Dessutom om narkotikahunden påvisar ett fynd kan detta fynd lämnas in
till Polis och polisanmälan göras, alt göra orosanmälan om barn och unga är inblandade. Här ser vi att Hallstahammars kommun kan ta ett första steg med att
aktivt få en narkotikafri kommun med en nolltolerans väl värd namnet.
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige
besluta:
Att kommunen arbetar mer aktivt för en narkotikafri kommun som har nolltolerans för droghandel, innehav och missbruk samt genomför speciella informationsinsatser till barn och unga mot användande av narkotika.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts KF § 125
Att kommunen anlitar, under lämpliga perioder, utbildade narkotikahundar/
ekipage som samarbetar med ungdomscoacher, säkerhetsansvariga inom kommunen och polis. Ekipagen skall även föra dialog med barn och unga om insatsen.
Att ovanstående insatser sker under en begränsad tid samt en uppföljning ska ske
efter denna insats.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2018 att man i sin
bedömning främst utgått från Hallstahammars kommuns övergripande brottsförebyggande arbete och samverkan med polisen. Det arbetet har över tid kontinuerligt utvecklats och vi har idag ett systematiskt arbete i samverkan med polisen med fokus på långsiktiga förebyggande åtgärder. De områden som prioriteras
i vår samverkan med polisen anges i årliga medborgarlöften enligt en metod som
polisen har utarbetat. Områdena som prioriteras där bygger dels på underlag från
polisen och kommunens gemensamma problembild, dels på inhämtade synpunkter från allmänheten. I 2017 års medborgarlöfte var just ett av fokusområdena att
tidigt upptäcka missbruk hos ungdomar med aktiviteter som fokuserar på uppsökande verksamhet mot barn och unga och att polisiära insatser leder till att
utreda och lagföra de som misstänks för narkotikabrott. I medborgarlöftet för
2018 är det förebyggande arbete mot narkotika fortsatt ett prioriterat område där
fokus bland annat handlar om att uppsöka och identifiera de personer som är i
riskzon för användande av alkohol, narkotika eller andra droger. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård.
En viktig del i det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka är att hålla så
kallade orosamtal. Lite kort är syftet med orosamtal att förmedla en reaktion på
brott från samhällets sida, upplysa om konsekvenser av brott, kartlägga den unges
situation och göra föräldrarna medvetna om den unges livssituation. I medborgarlöftet för 2018 ingår att arbeta fram en gemensam mall för orossamtal och
att polisen och socialtjänsten under hösten i samverkan ska hålla minst fem orossamtal enligt den framtagna mallen. Polisens och kommunens löfte är vidare att
under hösten genomföra minst tre riktade insatser mot narkotika kopplat till
centrala Hallstahammar samt området Barnängen. Utöver de insatser som ligger
inom ramen för framtagna medborgarlöften genomför även kommunens barnoch ungdomscoacher informationsinsatser kring narkotika riktat till målgruppen
barn och unga och utbildningsinsatser kring hur man kan upptäcka narkotikaanvändning och hur man kan agera har även gjorts till medarbetare som arbetar
mycket mot den målgruppen, exempelvis inom fritidsgårdsverksamheten och
Kulturhuset. I skolans uppdrag finns även reglerat i läroplanen att undervisning
om ämnesövergripande kunskapsområden såsom exempelvis risker med alkohol,
narkotika och andra droger integreras i olika ämnen. Det pågår därmed ett aktivt
arbete som berör flera delar av förslagen i motionen. När det gäller delen om att
anlita narkotikahundar är det främst ett polisiärt verktyg.
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Forts KF § 125
Det finns ett fåtal exempel på när det gjorts exempelvis på behandlingshem eller
enstaka skolor men det är i en juridisk gränszon och det finns en hel del aspekter
att utreda för att det ska kunna genomföras på ett rättssäkert sätt. Senare under
hösten ska ett arbete påbörjas med framtagande av nya medborgarlöften för 2019.
Vi utvecklar ständigt vårat arbete mot bakgrund av de problembilder som tas
fram och den input vi får från allmänhet och samverkande aktörer.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 183.
I ett anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till motionen.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelses förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckman (C) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
kommunstyrelseförvaltningen den 4 oktober 2018.
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C), Sari Svanström (C) och
Anders Johanesson (C).

_________
Exp till: Anna Gunstad Bäckman
Marianne Avelin
Kommunstyrelseförvaltningen
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KF § 126
Svar på motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli,
Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående
rutin kring betalningsansvar vid skadegörelse Dnr 139/17
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan
Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 ”De
senaste veckorna har inte varit roliga. Ungdomsbråk och stenkastning mot polis,
stenkastning mot bussar och bilar, glaskrossning för många hundratusentals kronor, skadegörelse av bilar, personrån, inbrott och stölder. Listan kan göras hur
lång som helst. Det räcker nu! Hallstahammar är en trygg plats att bo och leva i
och ska så förbli.
Vi upplever det som att det inte ageras tillräckligt mycket, varken från polisens
sida eller kommunens. Men till syvende och sist så är ansvaret inte samhällets,
utan de enskilda personerna som begår brott och gör Hallstahammar till en otrygg
plats. Det är polisens och rättsväsendets uppgift att utreda och lagföra brottslingar. Men ansvaret för brottet vilar på den som faktiskt utför handlingen och på
föräldrarna. De allra flesta av den senaste tidens oroligheter har orsakats av ungdomar och unga vuxna. Vi vill att det egna ansvaret synliggörs mer. Vi vill att
kommunen hittar rutiner för att öka det ekonomiska ansvaret för den skadegörelse man orsakat. Är personen över 18 ska räkningen gå till personen själv, i
annat i annat fall ska räkningen gå till föräldrarna. Det ekonomiska ansvaret är en
del i att komma tillrätta med stök och bråk. Att förstöra för andra måste få större
konsekvenser, även ekonomiska.
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på
Att kommunen inför en rutin som bygger på att den som orsakar skadegörelse
också i största möjliga mån ska betala vad det kostar”.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2018 bland
annat att: Utgångspunkten är att om en elev vållar skador på skolans egendom får
eleven ta ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktigt eller av oaktsamhet så ersätter eleven skadan helt eller till viss del. Dessa regler gäller för
elever som går i grundskolan och i grundsärskolan i Hallstahammars kommun
och gäller vid skada som drabbar skolan ekonomiskt och uppkommer då eleven
uppsåtligt eller av vårdslöshet vållar en skada på skolans lösa eller fasta egendom. Reglerna gäller inte skada som uppkommit genom en ren olyckshändelse
eller vid skadegörelse av elevernas egendom. Barn- och utbildningsnämnden har
den 24 april 2018 § 33 beslutat att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 3 oktober 2018 att i Hallstahammars kommun har det brottsförebyggande arbetet över tid kontinuerligt
utvecklats och vi har idag ett systematiskt arbete i samverkan med polisen med
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Forts KF § 126
fokus på långsiktiga förebyggande åtgärder. När det gäller det förebyggande
arbetet mot just skadegörelse är det fler åtgärder som har betydelse, då anledningen till att man utför ett sådant typ av brott kan vara symtom på flera olika
anledningar och där har alla i vårt samhälle ett ansvar att i ett tidigt skede fånga
upp sådana negativa beteenden. Den största vinsten gör vi när vi i tidigt skede
fångar upp dessa negativa beteenden, från framförallt skolan och socialtjänsten,
men att man också lokaliserar var skadegörelsen görs, varför och riktar insatser/
åtgärder kring problemet. Det kan vara att fler ”civila väktare” och poliser finns i
området eller att man rent fysiskt ändrar i miljön för att göra det svårare för personen att begå brott.
Från kommunens sida har tekniska förvaltningen tagit fram en klotterpolicy där
det beskrivs vilka rutiner vi har för våra kommunala objekt, vilket är att ta bort
klottret, incidentrapportera klottret samt polisanmäla klottret.
Förvaltningens bedömning är att huvudregeln är att alla brott ska polisanmälas,
även skadegörelse. När kommunen anmäler skadegörelse ska vi bidra med det vi
vet om skadegörelsen. Sen är det upp till polisen att avgöra vilka brott som ska
utredas och inte. Polisen är enligt lag styrd i detta. Om det finns tillräckliga bevis
för en misstänkt gärningsperson följer det enligt lagen också bestämmelser kring
att yrka skadestånd för brotten. Om gärningspersonen är under 18 år finns särskilda bestämmelser enligt lagen om unga lagöverträdare. Därav är förvaltningens bedömning att vi inte ska ha övergripande rutiner i syfte att öka det ekonomiska ansvaret vid skadegörelse.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 184.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till motionen.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för bifall till Jenny
Landernäs (M) yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.
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Forts KF § 126
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 28 ledamöter röstat ja och 15
nej, (bilaga 1 § 126/2018). Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen angående rutin kring betalningsansvar vid skadegörelse med
hänvisning till vad som anförs av barn- och utbildningsnämnden den 24 april
2018 § 33 och kommunstyrelseförvaltningen den 3 oktober 2018.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Isabella
Piva Hultström (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson
(M) Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD),
Kenth Rydén (KD), Kirsten Lysgaard (SD), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth
Moser (SD), Sigrid Moser Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD).

_________
Exp till: Jenny Landernäs
Hans Strandlund
Torbjörn Estelli
Stieg Andersson
Håkan Freijd
Anders Randelius
Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 127
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående samarbete med näringslivet för att höja kunskaperna ibland annat matematik Dnr 323/17
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 18 december 2017 ”Matematikkunskaperna i Hallstahammar behöver höjas. Idag är det allt för många som inte
klarar målen för matematik. Det gäller också i allra högsta grad även ämnen som
kodning och programmering. Många elevers kunskaper kan utvecklas väsentligt.
I Hallstahammar finns också ett varierat och engagerat närings- och föreningsliv.
Möjligheten att rekrytera väl utbildade medarbetare anges ofta vara en svårighet
idag. Samtidigt finns många ideella initiativ inom matematik och programmering.
Runt om i landet finns räknestugor, läxhjälp och liknande. I Arboga är Saab
drivande i att erbjuda unga arbogabor bättre utbildning inom teknik och matematik. Företag, föreningar och enskilda personer samverkar tillsammans med skolan
för att hjälpa elever och höja kunskaperna inom matematik, teknik och programmering. Det är intressanta initiativ som idag inte finns tillgängligt för barn och
unga i Hallstahammar. Moderaterna vill möjliggöra fler vägar till kunskap.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
Att Hallstahammars kommun tar initiativ till ett samarbete med näringslivet och
andra intressenter i enlighet med motionens intentioner
Att kommunen undersöker om det finns andra ämnesområden som kan vara
aktuella att hitta liknande upplägg kring”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 9 mars 2018 bland annat
att ”Mattecentrum kommer att ta fram material som barn- och utbildningsförvaltningen ska sprida i Hallstahammars kommun för att sondera tillgången på ideella
krafter som vill bidra till att höja matematikkunskaperna i enlighet med motionens syfte.” Barn- och utbildningsnämnden har den 24 april 2018 beslutat att
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse den 9 mars 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 151.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till motionen.
Anförande hålls av Kjell Ivemyr (S).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsen förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av barnoch utbildningsnämnden den 24 april 2018.
Justerandes signatur
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Forts KF § 127
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Isabella
Piva Hultström (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson
(M) Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD),
Kenth Rydén (KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Sari Svanström (C) och Anders
Johannesson (C).

_________
Exp till: Jenny Landernäs
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 128
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden

Dnr 98/18

Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de
motioner som inte är färdigberedda.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 oktober 2018 § 190.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.
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KF § 129
Svar på 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 stillasittande. 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?”
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen skall tas upp för besvarande
vid dagens sammanträde.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thure Andersen (S) medges att besvara
interpellationen. Av svaret framgår ”Ja, det finns planer på att starta upp en fritidsbank i Hallstahammar. Frågan har diskuterats både inom majoriteten och
kultur och fritidsnämnden. Från majoritetens sida ser vi gärna att en fritidsbank
drivs i nära samverkan med en eller flera föreningar eller annan aktör från civilsamhället. I det ramförslag till budget för 2019-2021 som antogs av kommunstyrelsen den 15 oktober finns medel avsatta för att kunna starta upp verksamhet
2019.”

Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och Thure Andersen (S).
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KF § 130
Svar på 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 (C) 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?”
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen skall tas upp för besvarande
vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande anför sitt svar ”Längs Strömsholms kanal finns
bryggor uppförda av olika ägare och vid olika tidpunkter. Ofta uppkommer frågor
kring vem som äger bryggorna och vem som är ansvarig. Med anledning av att
det inte alltid varit enkelt att spåra ägandet gjorde Strömsholms Kanal AB en
inventering av bryggor längs kanalen och föreslog också kommunerna en fördelning av skötsel och ansvar. Inventeringen innehöll även en ansvarsfördelning av
de broar som används som gång och cykelöverfarter.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2016-05-16 103/16
’Styrelsen för Strömholms kanal har tillskrivit ägarkommunerna och föreslagit
generella principer för drift- och underhåll av anläggningar längs kanalen.
Av skrivelsen framgår att det finns ett femtiotalkanot- och båtbryggor samt flera
broar med tillhörande gång- och cykelövergångar. Strömsholms kanal har under
2015 inventerat dessa och gjort en sammanställning över uppförande ägande etc.
Av skrivelsen framgår vidare att syftet med inventeringen har varit att klargöra
vem som äger och är ansvarig för drift- och underhåll av respektive anläggning.
Vidare framgår av skrivelsen att styrelsen för Strömsholms kanal tagit fram generella principer som man vill fastställa med respektive kommun.
Strömsholms kanals förslag till generella principer
Generella principer för broar
Den kommun som använder bro/broar för gång- och cykeltrafik står för reparation på grund av slitage till följd av gång- och cykelbrons användning.
Generella principer för gång- och cykelvägar
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Forts KF § 130
För gång- och cykelvägar som är anlagda längs kanalen på kanalbolagets mark,
ansvarar respektive kommun.
Generella principer för båtbryggor
Om båtbryggor ligger i anslutning till slussar ansvarar kanalbolaget för dessa.
Om kanal/båtbryggor ligger utanför anslutning till slussar ansvarar respektive
kommun för dessa. Kanalbåtbryggor uppförda för kanalbåtar och kommersiell
trafik ansvarar kommunerna för.
Ansvar betyder löpande underhåll och renovering.
Generella principer för kanotbryggor och upptagningsramper
Kanotbryggor och kanotramper intill slussområdet sköter Kanalbolaget.’
Tekniska nämndens ordförande beskriver att: Hallstahammars kommun har efter
genomgången gjort en inventering av de bryggor som numera kommunen ansvarar för enligt föreslagen fördelning och under sommaren har det mest akuta åtgärdats. Det finns inga extra medel avsatta för underhåll av bryggor eller att göra
dessa mer tillgängliga utan det vi gör på bryggor rörande underhåll och tillgänglighet måste samsas med övriga behov.
De bryggor som kanalbolaget ansvarar för finns inventerade i den underhållsplan
som är framtagen av bolaget och där olika objekt prioriteras utifrån behov. Vid
gästhamnen i Borgåsund har ett stort renoverings- och utvecklingsarbete genomförts 2017-2018 där renovering av bryggorna varit en viktig del. Kanotbryggor
och upptagningsramper längs kanalen har de senaste åren varit prioriterade där
satsningar gjorts bl.a på renoveringar och nya bryggor. Inventering av kanotleden
har gjort tillsammans med företag som erbjuder olika upplevelser längs kanalen
och kommunernas turismansvariga.”
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och Catarina Pettersson (S).
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KF § 131
Entledigande av fullmäktige 253/18
Maria Blomberg (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Maria Blomberg (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Maria Blomberg (L).

_______
Exp till: Maria Blomberg
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Löneenheten
Nämndkansliet 2 ex
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KF § 132
Entledigande av fullmäktige 253/18
Johanna Thorsén (SD) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Johanna Thorsén (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Johanna Thorsén (SD).

_______
Exp till: Johanna Thorsén
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Löneenheten
Nämndkansliet 2 ex
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KF § 133
Entledigande av fullmäktige 253/18
Maria Andersson Bahri (L) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Maria Andersson Bahri (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Maria Andersson Bahri (L).

_______
Exp till: Maria Andersson Bahri
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Löneenheten
Nämndkansliet 2 ex
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KF § 134
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden Dnr 17/18
Johanna Ridderström (KD) anhåller i skrivelse den 18 oktober 2018 om entledigande från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Johanna Ridderström (KD) från uppdraget som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, samt
att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2018 efter
Johanna Ridderström (KD) utse Inger Thuresson (KD).

_________
Exp till: Johanna Ridderström
Inger Thuresson
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Kultur- och fritidsnämnden (sekr)
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KF § 135
Anmälan av motion av Tommy Emterby (KD) angående fullständig
genomlysning av äldreomsorgens ansvarsområde Dnr 264/18
Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Demografin i Hallstahammar de närmaste åren gör att vi kommer att möta stora problem inom såväl Hemtjänsten
som inom våra särskilda boenden.
Det gör att vi kristdemokrater ser att för att vara förberedda på det som vi kommer att möta inom en snar framtid måste se över våra verksamheter och dess
olika arbetsmetoder och arbetssätt. Kanske behöver man se över inte bara detta
utan också trots att vi har personal som arbetar otroligt hårt behöver vi se över
kanske både arbetssätt och schemaläggningar. Vi måste på något sätt komma att
få ordning på de alldeles för höga korttidssjukskrivningarna kanske med att införa i vissa fall förstadagsintyg från läkare.
På grund av dessa stora utmaningar inom äldreomsorgen i Hallstahammar vill
Kristdemokraterna i Hallstahammar
Att: det görs en fullständig genomlysning av hela ansvarsområdet för
äldreomsorgen i Hallstahammar, helst före sommaren 2019”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-10-25

Sida

()

KF § 136
Anmälan av motion av Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD)
angående införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården
Dnr 265/18
Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Äldreomsorgen
är en stor utmaning med stark ökning av antalet äldre under det kommande
decenniet, brist på kompetent personal att rekrytera, traditionella arbetssätt och
avsaknad av alternativa utförare. Alla goda krafter kommer att behövas för att
klara utmaningarna tillsammans med fantastiska medarbetare.
Lagen om valfrihetssystem – LOV – introducerades 2008.
• Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling
enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).
• Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli
leverantörer av välfärdstjänster.
• Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer:
konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.
170 av Sveriges 290 kommuner har infört eller är på gång. Ytterligare 20 kommuner tillämpar LOV för särskilt boende (äldreboende) Hallstahammar sällar sig
till de drygt 100 kommuner som ännu inte kommit till skott. Alternativa utförare
innebär att kommunens egen organisation för hemtjänst och hemsjukvård
avlastas, personal som arbetar eller vill arbeta med äldreomsorg får fler
arbetsgivare att välja mellan och kunderna dvs alla som använder hemtjänst får
själva välja mellan de utförare som klarar kvalitetskraven. Bara någon mil från
oss i Västerås har valfrihet funnits länge inom hemtjänst och hemsjukvård. Det
går inte heller i den stora kommunen att klara behoven utan att alla goda krafter
görs tillgängliga.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att skyndsamt utreda och presentera en plan för hur Hallstahammars hemtjänst och hemsjukvård skall organiseras med stöd av alternativa utförare med start under andra halvan av 2019.
att LOV införs inom hemtjänst och hemsjukvård från och med samma tidpunkt.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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