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Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 20.30
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 och ekonomi- och finanschef Mikael Wrang
Eriksson § 112.
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Kommunhuset den 29 oktober 2019 klockan 08.30.
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunfullmäktige §§ 109 - 121
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Utdragsbestyrkande

2019-11-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-10-24

Sida

()

KF § 109
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Ordföranden informerar att länsstyrelsen har utsett dels Reinder Nispeling (L)
som ny ledamot efter David Lindberg (L), dels Richard Eriksson (L) som ny
ersättare efter Torfi Sigurdsson (L) samt Julia Lindberg (L) som ny ersättare efter
Reinder Nispeling (L).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Ulf Olsson (C) och Reijo Tarkka (V) att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 29 oktober 2019 klockan 08.30.
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KF § 110
Återrapportering av inriktningsbeslut för Näslundskolans ny- och ombyggnation Dnr 209/18
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104 att uttala att en ny
skolbyggnad med tillhörande skolgård på Näslundskolan byggs med två paralleller dvs två klasser/årskurs för årskurserna F-6, att uppdra till tekniska nämnden
och barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen 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 omklädningsrum och att kostnaden härför redovisas
separat, att som inriktningsbeslut reservera medel för finansiering inom befintligt
investeringsutrymme 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 omkostnader som uppstår vid byggnation, flytt och för inredning på den nya skolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen anför i gemensam
skrivelse bland annat att nybyggnation planeras för Näslundskolan dels för att
nuvarande skolbyggnad behöver omfattande åtgärder, dels för att återföra årskurs
6 till mellanstadiet, dels för att skapa plats för inflyttning. Återflytten av årskurs 6
och fritidshemmet ryms inte i nuvarande skolbyggnad. Det har länge varit trångt
på skolan och lokalerna har inte räckt till för alla funktioner som en skola behöver. För att få plats med förskoleklass och fritidshem användes en villabyggnad
intill skolan under några år. Villan får inte längre användas som lokal för skolan.
Planer för en utbyggnad hade funnits länge. I samband med utredning om att
inomhusluften skapade ohälsa flyttades verksamheten till Fredhemsskolan.
Byggnaden har sen dess stått tom i avvaktan på beslut. Utredning av byggnaden
visade att omfattande åtgärder behövdes, så omfattande att alternativet rivning
och nybyggnation valdes att vidare utreda för en funktionell skola med plats för
två klasser/årskurs från förskoleklass till årskurs 6. Ytbehovet för den nya skolan
bedömdes till 3344 kvm och investeringen beräknades i det läget till 84 Mkr.
Inriktningsbeslutet för Näslundsskolan gällande investeringsmedel på 84 Mkr
behöver kompletteras. Ursprungskalkylen är baserad på kalkyl gällande 2519
kvm som den gamla skolan omfattar samt den tidigare tänkta utbyggnaden på 825
kvm sedan tidigare utredning. Dessa 3 344 kvm har visat sig ej rymma de funktioner och behov som en ny skola innebär.
Två förslag som komplettering till ursprungskalkylen på 84 Mkr lyfts fram:


Justerandes signatur

Förslag 1 innebär bland annat 775 kvm tillkommande lokalyta och kostnad
10 Mkr utöver kostnadskalkylen på 84 Mkr. Det innebär en skola i två plan
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Forts KF § 110
där minimikrav på verksamheten tillgodoses enligt läroplan/förutsättningar
som beskrivits av kommunen för F- åk 6, två klasser/årskurs med alla ämnen
på skolan, dock inte mer än minimikrav.


Förslag 2 innebär bland annat 1133 kvm tillkommande lokalyta och kostnad
på 20 Mkr utöver kostnadskalkylen på 84 Mkr. Det innebär en skola i två
plan där krav på en funktionell skola tillgodoses enligt läroplan/förutsättningar som beskrivits av kommunen för F- åk 6, två klasser/årskurs med alla
ämnen på skolan, ett pedagogiskt mer funktionellt alternativ för framtiden.

Tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår den 24 september
2019 § 87 respektive § 60 att investeringsbudgeten utökas och att alternativ 2
förordas. Vidare föreslås att barn- och utbildningsnämnden kompenseras i ram
för ökade hyreskostnader som täcker drift- och kapitalkostnader för den nya
skolan över dagens kostnader.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 202 varvid man
beslutade att föreslå budgetberedningen att i samband med antagande av investeringsbudget kommande år tillföra medel enligt alternativ 2 ovan.
I var sitt anförande yrkar Kjell Ivemyr (S), Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkka
(V), Peter Ristikartano (MP) och Tommy Emterby (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.
På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunfullmäktige att Landernäs
synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 110/2019.
Anföranden hålls av Tommy Emterby (KD) och Reijo Tarkka (V) i vilka de
ansluter till Jenny Landersnäs (M) anteckning till protokollet,
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen
utifrån sitt samordningsansvar arbetar vidare med alternativ 2 ovan.

_________
Exp till: Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunchefen
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KF § 111
Anmälan av delårsrapporter - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund,
Kolbäcksådalens pensionsförbund och AB Hallstahem Dnr 292/19, 291/19,
284/19
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 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 2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 205.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera delårsrapporterna som en anmälan.

_______
Exp: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Kolbäcksådalens Pensionsförbund
AB Hallstahem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-10-24

Sida

()

KF § 112
Delårsrapport per augusti 2019 inklusive nämndernas redogörelse över
verksamheterna per augusti 2019 Dnr 202/19
Hallstahammars kommun redovisar ett resultat för delåret på 59 109 tkr vilket är
55 409 tkr högre än budget för perioden. Verksamhetens nettokostnader avviker
med 575 tkr. Verksamhetens resultat är också positivt med 3 095 tkr i jämförelse
med budget. Finansnettot har en stor avvikelse med 55 409 tkr.
Årsprognosen visar på ett utfall med 5 012 tkr vilket är 538 tkr lägre än budgeterat resultat. När det gäller marknadsvärdet på värdepappersinnehav vet man att
marknaden snabbt kan förändras på grund av olika omvärldshändelser och man
tror att ett bibehållet marknadsvärde på 70 % kan vara en realistisk nivå att prognosticera i jämförelse med tidpunkten för delårsrapporten. Det senaste årets upp
och nedgångar på de finansiella marknaderna är svåra att förutse. Om vi sedan
utgår från att verksamhetens utfallsprognoser ligger lika fram till årsskiftet kan vi
följa hur en årsprognos förändras utifrån månatliga nya marknadsvärden på våra
värdepapper.
Hallstahammars kommunala verksamhet finansieras av taxor och avgifter samt
skatter och statsbidrag. Intäkterna uppgår till 819 046 tkr vid tidpunkten för
delårsrapporten. Skatteintäkterna uppgår till 477 288 tkr vilket motsvarar 55,3 %
av de totala intäkterna. Statsbidragen uppgår till 183 820 tkr vilket motsvarar
22,4 % och resterande del är verksamhetsegna taxor och avgifter som uppgår till
157 938 tkr och utgör 19,3% av den kommunala finansieringen. I jämförelse med
föregående år så är det en ökning med 10 135 tkr vilket ger 1,3 %. Den lägre
ökningen består huvudsak av att de egna verksamhetsintäkterna har minskat
genom lägre bidrag från staten.
Soliditeten uppgår till 53,7 % (mål: 60 %) och inkluderas hela ansvarsförbindelsen är den 32,4 %. I pensionsportföljen finns värdepapper som indirekt innehåller
bolag som verkar inom fossilenergi. Kommunen ska genom sina placeringar
gynna ekologisk och social hållbarhet och ska inte placera i bolag verksamma
inom vapen, tobak, alkohol, pornografi och fossilenergi. Verksamheternas nettokostnader får förbruka högst 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet är
inte uppnått för perioden då utfall blev 99,88 %. Högst 40 % av skattekollektivets
investeringar ska vara lånefinansierade. Avgiftskollektivets investeringar (vatten,
avlopp samt stadsnät) får fullt ut lånefinansieras. Årets låneram på 125 000 tkr
kommer att hålla inom såväl prognosticerade och redovisade investeringsvolymer.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 206.
Revisorerna har inkommit med sitt utlåtande och sin revisionsrapport över delårsrapporten den 21 oktober 2019.
Justerandes signatur
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Forts KF § 112
Tidigare under sammanträdet har kommunchefen och ekonomi- och finanschefen
redogjort för delårsrapporten.
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Peter Ristikartano (MP)
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen för år 2019,
att styrelsen och nämnderna anmodas att följa upp och uppdatera sina handlingsplaner för att nå ännu bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel och
verksamhetens behov,
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2019 (för även
om resultatnivån för 2019 ser helt bra ut behöver kommunen långsiktigt få upp
resultatnivån för att hålla nere nyupplåningsbehovet samt skapa goda betingelser
för verksamheten kommande år), samt
att på ett tydligare sätt redovisa tillgångarna i pensionsportföljen och dess påverkan på kommunens totalekonomi och resultat i samband med kvartal-, deloch årsredovisning.

__________
Exp till: Samtliga nämnder
Ekonomi- och finanschefen
Kommunchefen
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KF § 113
Avgifter för tomtkö i Hallstahammars kommun Dnr 293/19
Under många år var intresset för tomter lågt och få var beredda att göra den investering som krävdes för att bygga nytt. Då efterfrågan var låg fanns det inget
behov av att upprätthålla en tomtkö. Ville man bygga nytt fanns det lediga tomter
att välja mellan och man behövde inte vänta för att kunna genomför sina byggprojekt. De sista åren har dock efterfrågan ökat och man har kunnat anmäla sig
till en intresselista för att få regelbunden information om nya områden som planeras, samt när de beräknas vara klara. I takt med det ökade intresset har det noterats att Hallstahammars kommun är i behov av en riktig tomtkö samt regler för
densamma.
I styrdokumentet ”Regler för tomtkö” i Hallstahammars kommun framgår att
tomtkön förmedlar Hallstahammars kommuns tomter till privatpersoner avsedda
för permanent bostad. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att
bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö. Personer som
tilldelats och slutfört byggnation på kommunal tomt har rätt att tidigast fem år
efter att slutbesked utfärdats på nytt gå med i kommunala tomtkön. Den ovan
fastställda 5-årsperioden får inte kringgås genom att person som är make/maka,
registrerad partner eller sambo registreras som sökande.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 10 september 2019 att det krävs en
viss del administrativt arbete att upprätthålla en tomtkö, och det är rimligt att ta ut
en anmälningsavgift samt därefter en årlig förnyelseavgift för att säkerställa att
tomtkön är aktuell. Man har tittat på olika kommuner som har tomtkö och jämfört
deras anmälningsavgifter och årliga avgifter. Framför allt har man jämfört grannkommuner i länet och föreslår följande nivå på avgifterna.
 Anmälningsavgift: 400 kronor
 Årlig förnyelseavgift: 300 kronor/år som betalas senast den 31/12 för
kommande år
Förslaget innefattar att anmälningsavgiften för 2019 ska avse hela 2020, och
att förnyelseavgift tidigast betalas in senast den 31 december 2020.
Tekniska nämnden föreslår den 24 september 2019 § 90 att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, att en årlig förnyelseavgift om 300
kronor/år tas ut, samt att förnyelseavgiften betalas första gången senast 31
december 2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 214.
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) och Marijo Edlund (S).
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Forts KF § 113
Kommunfullmäktige beslutar
att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor,
att en årlig förnyelseavgift om 300 kronor/år tas ut, samt
att förnyelseavgiften betalas första gången senast 31 december 2020.

________
Exp till: Tekniska nämnden
Reglementspärmen
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KF § 114
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden Dnr 135/19
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.
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per
den 2 oktober 2019.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 214.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.

Justerandes signatur
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KF § 115
Skattesats för 2020 Dnr 289/19
Budgetprocessen i Hallstahammars kommun är senarelagd. Kommunfullmäktige
kommer först vid sitt decembermöte att fastställa mål och budget för åren 2020–
2022. 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 bestäms tidigare, om det finns skäl till det.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 oktober 2019 § 218.
I var sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Reijo Takka (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2020 till 21:81 kronor per
skattekrona.

__________
Exp till: Ekonomi- och finansenheten
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KF § 116
Svar på interpellation av Tommy Emterby (KD) angående statsbidrag för
habiliteringsersättning Dnr 281/19
Tommy Emterby (KD) anför i en interpellation ”Habiliteringsersättning är ett
viktigt tillskott för de personer som deltar och arbetear inom daglig verksamhet i
Hallstahammar. För år 2018 beviljades Hallstahammar 910000 för att kunna höja
ersättningen till deltagarna, men vad hände, man väljer att i stället för att använda
pengarna till vad de var till för så skickar man tillbaks 306.617 kr alltså omkring
30%. Pengarna skulle kommit väl till pass för de människor som finns inom LSS
verksamheten.
Om man var orolig för att först höja sedan sänka ersättningen så bord man väl
kunna hitta former för en höjninh till jul eller på annat sätt?
För 2019 har vår kommun fått beviljat 849.787 kr i statsbidrag till habiliteringsersättning.
Mina frågor till socialnämndens ordf. är
1 Varför var det viktigare för nämnden att betala tillbaks statsbidraget istället för
att ge dessa pengar till de personer som lever med knappa resurser en extra bonus
till jul eller på annat sätt?
2 Kommer nämnden att nyttja hela statsbidraget för 2019 eller kommer nämnden
att betala tillbaks 30% även för detta år?”
Socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer (S) anför i sitt svar ”Regeringen
har givit Socialstyrelsen i uppdrag att under ett par år fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av
kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i
daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget får även
användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp
av statsbidraget.
Under verksamhetsåret 2018 upplevdes rekvireringsreglementet gällande detta
statsbidrag som ganska svårtolkat, varför socialnämnden då valde att till punkt
och pricka försöka följa de direktiv som var aktuella i dessa sammanhang. Därför
återbetalades en viss del av det befintliga statsbidraget. Andra kommuner har
också valt att göra på samma sätt som vi.
För 2019 är detta utklarat och hela statsbidraget kommer att utbetalas i två särskilda utbetalningar, vid sommaruppehållet och vid julledigheten. Detta statsbidrag är dock högst tillfälligt och det kan finnas förväntningar att det ska täckas
med kommunala skattemedel framledes. Därför är det viktigt att vi är tydliga med
att ett tillfälligt statsbidrag är ett tillfälligt statsbidrag!
Justerandes signatur
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Forts KF § 116
Det är glädjande att kunna svara interpellanten att årets tillfälliga statsbidrag till
fullo kommer målgruppen till godo!”
Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) och Ingvor Regnemer (S).
Interpellationen anses härmed besvarad.
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KF § 117
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 platsen som ersättare i Mälardalens brand- och räddningsförbund efter Torfi
Sigurdsson (L) lämnas vakant.

__________
Exp till: Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Kommunfullmäktige (sekr)
Nämndkansliet
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KF § 118
Entledigande av ersättare i fullmäktige Dnr 253/18
Julia Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Julia Lindberg (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Julia Lindberg (L).

__________
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Julia Lindberg
Kommunfullmäktige (sekr)
Nämndkansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-10-24

Sida

()

KF § 119
Entledigande av ersättare i fullmäktige Dnr 253/18
Armin Bajric (V) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Armin Bajric (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Armin Bajric (V)

__________
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Armin Bajric
Kommunfullmäktige (sekr)
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-10-24

Sida

()

KF § 120
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?”
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-10-24

Sida

()

KF § 121
Anmäla av motion av Peter Ristikartano (MP) angående solceller på kommunens fastigheter Dnr 314/19
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Solens strålar ger gratis energi som
dessutom är utsläppsfritt. Hallstahammars kommun äger många hus och markområden som är lämpliga för solceller. Då priset på solceller har fallit mycket på
senare år så genererar solel ännu mer överskott i kassan. En solcellsinstallation är
i de flesta fall lönsam från installationsdagen. Omvänt gäller att varje dag som
man inte har solceller så missar man pengaöverskottet från solens gratis energi.
Miljöpartiet de gröna vill:
-att Hallstahammars kommun installerar solceller för åtminstone 250 kw toppeffekt senast år 2020.”
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

Protokollsanteckning

191024

Ärende 2 Näslundsskolan
Skolan i Näs har varit föremål för utredning under ett flertal år. Många olika aspekter har belysts,
gedigna prognoser över elevantal har genomförts och beslutet landade i att bygga en ny, en skola
dimensionerad för i princip dubbelt så många elever.
Därför är det anmärkningsvärt att det nu presenteras en kostnadsökning på minst 20 miljoner kronor
på grund av att man missat att räkna med elementära delar för en skola. Om antalet elever ska
kunna fördubblas behöver ju självklart ytor för fritidsverksamhet, förskoleklass och matsal
dimensioneras för det. Att skolan arbetar med läsplattor och datorer är ju heller ingen nyhet och
borde inte heller ’glömmas bort’ i planeringen. Frågan om att föra tillbaka sjätte klass till
mellanstadieskolorna i kommunen är en så långdragen fråga att det nästan blir pinsamt att ytor och
specialytor för det inte räknades med.
Det här är inte ett effektivt sätt att använda skattepengarna på. Vi ska göra rätt från början för att ha
rådrum kring varje steg på vägen.
Moderaterna och Kristdemokraterna säger fortsatt ja till att bygga ny skola i Näs med samma
elevomfång som fullmäktige fattade beslut om. Det behövs en ny skola och det finns god potential
att elevkullarna ökar framöver.

Moderaternas och Kristdemokraternas fullmäktigegrupper
Jenny Landernäs (M)
Hans Strandlund (M)
Anders Randelius (M)
Håkan Freijd (M)
Philip Jandovsky (M)
Stieg Andersson (M)
Anita Westin Brodd (M)
Torbjörn Estelli (M)

Tommy Emterby (KD)
Kenth Rydèn (KD)

