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Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 – 18.30
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, kommunchef Carin Becker-Åström § 26,
ekonomichef Mikael Wrang Eriksson § 26, revisor Bo Hedman § 35, revisor
Per Hedfors § 35, samt Carina Iwemyr, sekreterare.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

137

Kommunhuset den 3 april 2019 klockan 08.15.

Underskrifter

………………………………………………………………………

Sekreterare

Paragrafer

26 - 48

Carina Iwemyr
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ordförande

Rolf Hahre (S) ej § 32

J

d

Sigge Synnergård (L) § 32

Stieg Andersson (M) § 33

…………………………………………………………………………………..
Rolf Korsbäck (S)
Lorin Ismael (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunfullmäktige §§ 26 - 48
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Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2019-04-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

KF § 26
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Rolf Korsbäck (S) och Lorin Ismael (V) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 3 april 2019 klockan 08.15.

Sammanträdet inleds med att kommunchef Carin Becker-Åström och ekonomioch finanschef Mikaels Wrang Eriksson föredrar kommunens årsredovisning
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KF § 27
Taxa för Skantzö bad och camping från och med den 1 maj 2019
Dnr 73/19
Nu gällande taxa är antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2018 §
139.
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att Skantzö bad och camping kommer att få
en ny äventyrsminigolfbana som kommer att vara i drift under maj månad 2019
varför avgifterna för dessa måste föras in i taxan för Skantzö bad och camping.
Övriga avgifter är oförändrade.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 51.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 139 fastställa ny
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping, turism att gälla fr o m den 1 maj 2019 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av
avgiften, samt
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse etc
som ej är reglerad i taxan.

_______
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
Enhetschef bad och camping

På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet 25 minuter.

Sammanträdet återupptas.
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KF § 28
Avgifter för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 april 2019 Dnr 72/19
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 20 februari 2019 § 17 att fullmäktige ska
anta ny taxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidschefen anför att man har sett behov av att införa avgift för
toalettbesök i kulturhuset. Förslag är att en avgift införs på 5 kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 52.
I ett anförande yrkar Lennart Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 18 juni 2018 § 86 fastställa avgifter för
kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet fr o m den 1 april 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp: Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
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KF § 29
Skantzen 2030 - gemensam målbild – för antagande Dnr 163/18
En gemensam målbild för Skantzen som en av fyra så kallade kulturfyrar i
Hallstahammars kommun har tagits fram. En kulturfyr är ett besöksmål eller en
attraktion som kopplas ihop med området och staden den finns i eller i närheten
av. Skantzen är ett område som hyser en mängd intressenter och aktiviteter och
där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har fått i
uppdrag att under 2017 formulera en gemensam målbild för kulturfyren Skantzen
och ge konkreta förslag på hur intressenterna gemensamt ska arbeta för att åstadkomma denna.
Tekniska nämnden har den 25 september 2018 § 98 beslut att uttala att värdegrunden ska ersättas med en gemensam målbild, att vårdplanen tydliggörs då
byggnaderna är avgörande för att överhuvudtaget kunna utveckla området, och
till det krävs omfattande resurser och i övrigt överlämna förvaltningens skrivelse
den 3 september 2018 som sitt yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 23 maj 2018 § 50 att den ska antas, samt
att utvärdering ska ske av kultur- och fritidsnämnden i oktober 2020 och att utvärderingen tillställs kommunstyrelsen.
Svedvi Berg hembygdsförening anför i skrivelse den 27 juni 2018 att man inte
har något att invända mot förslaget.
Utöver inkomna yttranden har även Skantzen brukshotell, Vi i Hallsta företagsnätverk, Strömsholms Kanal AB samt näringslivsenheten beretts tillfälle att inkomma med synpunkter.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 54.
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M).
Komunfullmäktige beslutar
att punkt 5 avseende målformulering i Skantzen 2030 – gemensam målbild antas,
enligt en till ärendet hörande bilaga.
__________
Exp:
Reglementspärmen
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Näringslivenheten
Justerandes signatur

Svedvi Berg hembygdsförening
Skantzen brukshotell
Vi i Hallsta
Strömsholms Kanal AB
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KF § 30
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående hållbar kulturoch naturvård med häst Dnr 320/17
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i motion den 18 december 2017 ”Natur- och
kulturvärden i Hallstahammars kommun är viktig att värna och underhålla med
rätt insatser. För att värna biologisk mångfald och skonsam naturvård föreslår
Centerpartiet att kommunen upphandlar skogs-, kultur- och naturvårdande tjänster som genomförs med häst och andra äldre och hållbara metoder med kulturhistorisk koppling som sträcker sig i årscyklar. Tyvärr används maskiner i känsliga områden som vissa naturskyddsområden vilket förorsakar stora skador på
kulturellt viktiga områden och lämnar sår i marker som tar lång tid att återhämta
sig och ibland behöver dyra åtgärder för att repareras. Få barn har idag möjlighet
att ta in kunskap om naturbruk och närheten till djur i verkligheten och för äldre
som vuxit upp med lantbruk och närheten till djuren finns det få möjligheter att
komma i kontakt med detta i vardagen i sin närmiljö. Genom att upphandla
skogs-, natur- och kulturvård med häst och andra hållbara metoder möjliggör vi
för hållbart och skonsamt underhållsarbete för kommunens naturmarker. Förslaget möjliggör vidare för barn att lära mer om det årsvisa naturbruket och med
hästen som redskap. Det ger förutsättningar för äldre att knyta an till något de
känner igen från sin barndom med besök eller uppsökande verksamhet. Genom
samarbete med exempelvis Naturskolan, skolan och äldreomsorgen i kommunen
samordnas besök och dagar med kunskapstema i naturen. Idag genomförs detta
arbete på entreprenad, men är säsongsbetonat och kortsiktigt i sin utformning på
grund av kommunens sätt att utforma upphandling och avtal. Med ett tidsperspektiv och en avtalsform som dels löper över hela året och dels omfattar mer än
ett år i taget kan insatser planeras och tids läggas utifrån årscykler och skiftande
behov i ett område olika år. Förebilder för ett sådant arbete finns bland annat i
Danderyds kommun.
Centerpartiet i Hallstahammar föreslår att kommunen upphandlar skogs-, naturoch kulturvård med häst som stäcker sig över hela året och via upphandllingsformer som möjliggör långsiktigt arbete.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 9 november 2018 bland annat att
införandet av hållbara metoder i förvaltandet av kommunens skog är intressant ur
ett hållbarhetsperspektiv. Beslutet om införande av skogsbruk till häst ligger inte
under kultur- och fritidsnämndens uppdragsområde. Kultur- och fritidsnämnden
föreslår den 20 november 2018 § 90 att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2018 bland annat att man
kan tänka sig att använda häst i skogsbruket i enskilda projekt men har inte
möjlighet att kontraktera denna brukningsmetod på årsbasis. Man väljer
Justerandes signatur
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Forts KF § 30
alltid den metod som vid varje tillfälle anses vara den bästa metod att bruka
skogen. De vinster som görs i skogsbruket försöker man återinvestera i form av
röjning och andra skogsbruksåtgärder. För några år sedan så använde man häst i
anslutning till att de gallrade i vår tätortsnära skog. Samtidigt bjöds skolklasser in
så att de kunde få se hur skogsbruk med häst går till. Detta var mycket uppskattat
och den lokala tidningen kom dit och gjorde ett reportage. Förvaltningen kan
tänka sig att göra detta igen i form av enskilda projekt. Tekniska nämnden föreslår den 20 februari 2018 § 16 att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 56.
I var sitt anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C), Reijo Tarkka (V) och
Eleonor Zedlitz (MP) bifall till motionen.
Anförande hålls av David Lindberg (L).
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anna Gunstad Bäckmans (C) m fl
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av
tekniska nämnden den 20 februari 2018 § 16 och kultur- och fritidsnämnden den
20 november 2018 § 90.
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C), Ulf Olsson (C), Lars
Wilhelmsson (C) och Eleonor Zeidlitz (MP).

_______
Exp: Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Anna Gunstad Bäckman
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KF § 31
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående långsiktig vattenplanering m m Dnr 319/17
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion ”Under 2017 hade Hallstahammars kommun vid flera tillfällen problem med sin vattenförsörjning. Uppmaningen att koka vattnet och avvakta med användandet inträffade flera gånger.
Centerpartiet vill att alla i hela landet ska ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Låga grundvattennivåer innebär stora utmaningar och med klimatförändringarna ökar risken att bakterier och föroreningar sprids. För att hela Sverige ska
kunna fortsätta ha tillgång till rent vatten krävs ett gigantiskt arbete. Vi kan även
lokalt göra insatser för att värna våra vatten i vår kommun. Att ha näst intill
oändlig tillgång till rent dricksvatten har länge varit en självklarhet i Sverige.
Men de senaste åren har flera delar av landet drabbats av vattenbrist sommartid.
Det innebär stora utmaningar för kommuner, småföretagare och hushåll. Tillgången till dricksvatten påverkas av flera faktorer: överutnyttjande, underinvestering i VA-infrastruktur, förändrade flöden och nederbörd i klimatförändringarnas
spår. Med klimatförändringar och effekter som översvämningar ökar även risken
för jordskred, spridning av bakterier och förorenande ämnen. Spridning av
mikroplaster ut till våra vattendrag kommer från bland annat däckslitage, tvätt av
textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i djurriket innebär detta
fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas. Vi vill därför förbjuda
mikroplaster i hygienprodukter.
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige:
Att ge kommunstyrelsen uppdrag att se över kommunens långsiktiga vattenplanering och samtidigt tar fram en lokal vattenplan.
Att ta fram förslag på hur vi kan bygga ut eller bygga om vattenreningsverken för
att minimera utsläpp av microplaster i våra vattendrag.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse bland annat att ett arbete som är på gång
är att ta fram en dagvattenpolicy. Syftet med att upprätta en dagvattenpolicy är att
skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att rena
och i möjligaste mån minska mängden dagvatten som avleds inom planlagt område. Efter detta arbete är vårt mål att ta fram en VA-policy som anger kommunens viljeriktning, strategiska vägval och riktlinjer inom vatten och avloppsfrågor. VA-policyn är ett viktigt styrdokument i det framtida arbetet med att fram en
VA-plan. Vidare anförs att idag vet vi inte hur mycket av mikroplaster vi har i
utgående avloppsvatten. I och med pågående uppströmsarbete kommer verksamheten att undersöka om det finns och kan då ta fram förslag på reningsteknik som
är ekonomiskt försvarsbart. Tekniska nämnden beslutad den 13 november 2018 §
114 att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i
förvaltningens skrivelse.
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Forts KF § 31
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 59.
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och David Lindberg (L).
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen angående långsiktig vattenplanering ska anses vara besvarad med
hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 13 november 2018 §
114.

__________
Exp till: Tekniska nämnden
Anna Gunstad Bäckman
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KF § 32
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet
Dnr 79/19
Rolf Hahre (S), Kjell Ivemyr (S), Christina Aspenryd (S), Sara Frau Kallunki (S),
Eleonor Zeidlitz (MP) och Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Pia Håkansson (S), Claes Aspenryd (S), Hayfaa
Dabbagh (S) och Margareta Sundin (S). Sigge Synnergård (L) övertar ledningen
av sammanträdet.
AB Hallstahem har inkommit med årsredovisning för 2018. Kallelse till stämman
har ännu inte inkommit.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2019
fram till ordinarie årsstämma 2020 utsett David Lindberg (L) med Lennart
Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse ledamöterna
Rolf Hahre (S), ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ordförande, Kjell Ivemyr
(S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt suppleanterna Christina
Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson (C), Eleonor Zedlitz (MP)
och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 t o m ordinarie årsstämma 2020. Vidare har kommunfullmäktig den 18 februari 2019 § 15
utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som lekmannarevisorer med Göran
Sonesson (KD) och Jörgen Kvist (S) som suppleanter från ordinarie årsstämma
2019 t o m årsstämma 2023. Vidare föreslås att Öhrlings Pricewaterhousecoopers
utses som revisorer för samma tid.
Revisorerna har i skrivelse den 22 februari 2019 meddelat att man granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 2018. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 22 februari 2019 meddelat att
man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 61.
Kommunfullmäktige beslutar
att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

Forts KF § 32
att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen,
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret, samt
att anmoda ombudet att föreslå Öhrlings Pricewaterhousecoopers som revisor och
suppleant från ordinarie årsstämma 2019 t o m ordinarie årsstämma 2023.

Härefter återinträder Rolf Hahre (S), Kjell Ivemyr (S), Christina Aspenryd (S),
Sara Frau Kallunki (S), Eleonor Zeidlitz (MP) och Bertil Bredin (M). Rolf Hahre
(S) återtar ledningen av sammanträdet.

__________
Exp till: Ombudet (2 ex)
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KF § 33
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2018 – ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen Dnr 77/19
Rolf Hahre (S) och Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
I deras ställe inträder Pia Håkansson (S) och Torfi Sigurdsson (L). Stieg Andersson (M) övertar ledningen av sammanträdet.
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2018.
Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha
upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen.
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 22 februari 2019 att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 62.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Härefter återinträder Rolf Hahre (S) och Sigge Synnergård (L). Rolf Hahre (S)
återtar ledningen av sammanträdet.

__________
Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund
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KF § 34
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2018 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 62/19
Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V) och Stieg Andersson (M) anmäler jäv
och lämnar sammanträdet. I Petterssons ställe inträder Marianne Matuszewski
(S).
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 15 februari 2019 inkommit
med årsredovisning för 2018.
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredovisningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 14 februari 2019 att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 63.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V) och Stieg
Andersson (M).

__________
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund
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KF § 35
Årsredovisning 2018 för Hallstahammars kommun

Dnr 85/19

Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning för
2018 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommunfullmäktige tar ställning till 2018 års verksamhet måste revision ske. Årsredovisningen
för år 2018 har i stort ställts upp enligt RKR (rådet för kommunal redovisnings)
rekommendationer och informationer.
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revisionen kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan
kommunstyrelsen tagit ställning till det av kommunstyrelseförvaltningens utarbetade förslag.
Utfallet i bokslutet uppgick till + 13 528 tkr och det är en positiv avvikelse med
8 511 tkr i jämförelse med budget. Investeringarna var budgeterade till 174 174
tkr inkluderat tilläggsbudget och utfallet uppgick till 104 273 tkr. Befolkningsökningen är fortsatt positiv och årssiffran med nettoökning av antalet invånare
blev +188 invånare. I jämförelse med 2017 har den totala sjukfrånvaron minskat
från 7,5 % till 6,36 %. I kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
uppfylls målet om resultatöverskott och delvis målet om soliditet som inkluderar
hela pensionsåtagandet och övriga ekonomiska mål uppfylls inte.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 65.
Tidigare under sammanträdet har kommunchef Carin Becker-Åström och ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson redogjort för årsredovisningen
2017.
På ordförandens förslag beslutar kommunfullmäktige först att göra följande
anteckning till protokollet:
Den som är föremål för kommunal revision får ej delta i beslut om ansvarsfrihet
för verksamhet. Därför deltar ej de ledamöter i kommunfullmäktige, som även är
ledamöter eller ersättare i nämnder, i beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad
honom/henne angår.
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) redogör för den övergripande delen av årsredovisningen 2018. Därefter redogör närvarande ordföranden/
vice ordföranden för respektive nämnd, Ingvor Regnemer (S), Kjell Ivemyr (S),
David Lindberg (L), Sigge Synnergård (L) och Lennart Andersson (S) för sin del
av årsredovisningen. Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anföranden hålls av Jenny Landernäs (M).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

Forts KF § 35
I var sitt anförande yrkar Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V), Eleonor
Zedlitz (MP) och Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Revisor Per Hedfors (M) redogör för revisionsarbetet med årsredovisningen 2018
samt läser upp revisionsberättelsen. Bo Hedman (S) redogör för vilka verksamheter som granskats under 2018.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att kommunens årsredovisning
godkänns.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning,
att fastställa årsredovisningen för 2018, samt
att öronmärka 5 miljoner kronor av årets resultat i eget kapital till sociala investeringsfonden.

________
Exp till: Ekonomi- och finans
Samtliga nämnder/styrelsen
Revisionen under 2018
Nämndordförande under 2018
Kommunala bolag/förbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 36
Redovisning gällande gynnandebeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg av ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag (2001:453) kvartal 4 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.
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal
4 fanns ett ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning.
Under kvartal 4 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL
som ej verkställts inom IFO.
Socialnämnden har den 21 februari 2019 § 12 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2018 till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 69.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

________
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

KF § 37
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 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 kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 4.
Rapporten visar att det vid denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt
9 § LSS som inte verkställts.
Socialnämnden har den 21 februari 2019 § 14 beslutat att överlämna redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2018 till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 mars 2019 § 70.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

________
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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()

KF § 38
Svar på interpellation av Sigrid Moser Nyman (SD) och Elisabeth Moser
(SD) om otryggheten i Hallstahammar Dnr 63/19
Sigrid Moser Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) anför i en interpellation
”Under veckorna inför valet åkte P4 Västmanland på valturné till Västmanlands
alla kommuner för att medborgarna ska få höra var politikerna egentligen stod i
de viktigaste lokala frågorna. Samtliga partier i denna sal fanns representerade.
Man pratade Skola, Äldreomsorg och Otrygghet. När frågan om Otrygghet lyftes
föreslog vi från Sverigedemokraterna kameraövervakning och väktare på tider
EFTER kl 21:00. Vi tror nämligen inte att buset går hem och lägger sig vid den
tiden.... tvärtom. Det är då man vaknar till liv. I skydd av mörker ger man sig på
främst äldre kommuninnevånare. Men nu har vi ju sett att gränsen inte längre går
bara där. Numera ger man sig på vem det nu månne vara som man ser går ensam.
Tillhyggen och hot med kniv är snarare regel än undantag. Ofta är angriparna 2
eller flera. Från (S) sida talade man sig varm om de väktare som på prov gick i
centrum dagtid och fram till kl 21:00. Här lovades det att efter deras provtjänstgöring som pågick till den sista september skulle det göras en utvärdering. Vi är
nu redan i mitten av februari och det har gått 4 och en halv månad sedan dess.
Vad har denna utvärderingen gett? När får vi veta resultatet ? Hur man går vidare
utifrån det? Och vad gör vi kommunens folkvalda för att ge våra invånare den
tryggheten de saknar?”
Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen skall tas upp för besvarande
vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande anför i sitt svar ”Föreningen Vi i Hallsta erhöll
2018 bidrag för att kunna anlita ordningsvakter i Hallstahammars centrum under
sommaren 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott som fått delegation att besluta i
ärendet behandlade ärendet vid ett flertal tillfällen under våren/sommaren 2018
och föreningen fick bidrag. Kommunen och Vi i Hallsta var i slutet av sommaren
överens om att det var lämpligt att förlänga ordningsvakterna under perioden 27
augusti – 29 september 2018. Under hösten har flera uppföljningsmöten genomförts med både Vi i Hallsta, polisen och vaktbolaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har deltagit i mötena. Även kommuninvånare har vid olika möten uttryckt
att man tyckt att det varit bra. Slutsatsen är att projektet har varit mycket lyckat
för både butiksägare, kommuninvånare, polisen och kommunen. Det enda synpunkt som framkom vid mötena var att området eventuellt behöver utökas något.
Föreningen Vi I Hallsta kommer att gå fram med en ny hemställan till kommunstyrelsen för att på ett likande sätt som sommaren 2018 kunna anlita ordningsvakter, vilket alla inblandade parter ser mycket positivt på. Kommunstyrelsen
förväntas ta beslut i ärendet i april. Interpellanterna ställer vidare frågor kring vad
kommunens folkvalda gör för att skapa trygghet. Både föregående och innevarande majoritet ser det förebyggande arbetet som mycket viktigt för att skapa ett
tryggt och säkert samhälle. Det förebyggande arbetet har pågått under lång tid
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

Forts KF § 38
och samverkans sker inom många olika områden. Mycket fokus läggs naturligtvis
på våra barn och unga där t ex barn och ungdomsverksamhet inom föreningslivet
ges bidrag och stöd.
 Kulturhuset är skapat med en mängd avgiftsfria aktiviteter för barn och
unga.
 Ungdomsgården i Kolbäck i Stationshuset och i Hallstahammar i Kulturhuset har utökat öppethållandet och har nu öppet hela sommaren.
 Sommarlovsaktiviteter och lovaktiviteter erbjuds liksom sommarjobb.
 I Kolbäck har ungdomar varit med i projekteringen av en skatepark utanför
ungdomsgården.
 I Hallstahammar har en multiarena anlagts vid Bofinksvägen.
 4 st Ungdomscoacher har anställts för att finnas för ungdomar och vara
länken mellan hemmet, skolan och fritiden.
 Det finns öppen förskola
 Det finns Familjecenter och olika föräldrastödda och utbildningar.
 Ungdomscoacherna håller i nätverk för ’Engagerad vuxen’ som bl a
arrangerar vuxenvandringar och temakvällar.
 Hallstahem arbetar med ’schysst framtid- för barn och unga i samarbete med
skolorna.
 Hallstahem arbetar också med ’Huskurrage’ i alla sina fastigheter.
 Kommunen samverkar med polis, räddningstjänst, region Västmanland och
har också nära samverkan med föreningar och ideella organisationer.
 Det finns en aktiv organisation och samarbete kring Grannsamverkan.
 Polisen arbetar med Polisvolontärer som är ute vid olika tillfällen.
 Tillsammans med Hallstahem har trygghetsvandringar skett i olika bostadsområden.
 Polis och kommun har kontinuerlig dialog med handlarna vilket bl a resulterat i det gemensamma arbetet med ordningsvakterna.
 I den fysiska miljön och dess planering finns jämställdhetsperspektivet och
trygghetsfrågorna med som en viktig del.
 I planprogrammet för centrum så planeras för fler bostäder och aktiviteter.
 En stor satsning är gjord på att byta ut all gatubelysning med kvicksilver till
Led, vilket både spara energi och ger bättre belysning runt om i hela kommunen.
 Trädgårdsgatans gång- och cykelväg har fått ny belysning.
 Kulturhuset har fått en bättre belysning och olika åtgärder har gjorts för en
tryggare miljö runt huset.
 En ansökan är gjord för att få sätta upp kameror vid Kulturhuset.
 Under 2019 kommer ett ’Trygghetsråd’ att startas på prov där kommuninvånare, polis, tjänstepersoner och politiker ges möjlighet att föra dialog
kring trygghetsfrågor i kommunen.
Tillsammans skapar vi trygghet och trivsel!”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Forts KF § 38
Anföranden hålls av Elisabeth Moser (SD), Catarina Pettersson (S), Sigrid Moser
Nyman (SD), Niko Ljevar (S), Jenny Hödefors (S), Tommy Emterby (KD),
Jenny Landernäs (M), Örjan Andersson (S), David Lindberg (L), Anna Gunstad
Bäckman (C), Anita Westin Brodd (M) och Rolf Korsbäck (S).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 39
Fyllnadsval till uppdrag inom Leader Mälardalen

Dnr 253/18

Vid fullmäktiges sammanträde i februari 2019 entledigas Hans Petersson (V) från
sitt uppdrag som styrelseledamot tillika LAG inom Leader Mälardalen och platsen lämnades vakant.
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Anna Gunstad Bäckman (C) som styrelseledamot tillika LAG inom
Leader Mälardalen fram till ordinarie årsstämma 2020.

__________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
Ledader Mälardalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 40
Fyllnadsval till uppdrag inom Kommunalförbundet VafabMiljö
Dnr 253/18
Reinder Nispeling (L) anhåller i skrivelse den 13 mars 2019 om entledigande från
sitt uppdrag som ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Reinder Nispeling (L) från uppdraget som ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö, samt
att utse Maria Blomberg (L) som ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö
t o m den 31 december 2022.

_________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
Kommunalförbundet VafabMiljö

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 41
Fyllnadsval till uppdrag i Rådet för Trygg och säker 2019

Dnr 253/18

Sigrid Moser Nyman (SD) anhåller i skrivele den 12 mars 2019 on entledigande
från uppdraget som ledamot i Rådet för Trygg och säker.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Sigrid Moser Nyman (SD) från uppdraget som ledamot i Rådet för
Trygg och säker, samt
att utse Elisabeth Moser (SD) som ledamot i Rådet för Trygg och säker t o m den
31 december 2019.

_________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
Rådet för Trygg och säker

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 42
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnde t o m 31 december 2022
Dnr 253/18
Patrik Hultgren (M) anhåller i skrivelse den 20 mars 2019 om att få bli entledigad
från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Patrik Hultgren (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden,
samt
att utse Alicia Stenfors (M) som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december
2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Samtliga valda
Socialnämnden (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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()

KF § 43
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m 31 december 2022
Dnr 253/18
Tony Flodin (M) anhåller i skrivelse den 25 mars 2019 om att få bli entledigad
från sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Tony Flodin (M) från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt
att utse Bertil Bredin (M) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31
december 2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Samtliga valda
Kultur- och fritidsnämnden (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida
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KF § 44
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december
2022 Dnr 253/18
Isabella Piva Hultström (M) anhåller i skrivelse den 25 mars 2019 om att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Isabella Piva Hultström (M) från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden, samt
att utse Tony Flodin (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den
31 december 2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Samtliga valda
Barn- och utbildningsnämnden (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida

()

KF § 45
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m 31 december 2022
Dnr 253/18
Isabella Piva Hultström (M) anhåller i skrivelse den 25 mars 2019 om att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Isabella Piva Hultström (M) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
att utse Stieg Andersson (M) som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31
december 2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten
Samtliga valda
Kommunstyrelsen (sekr)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 46
Fyllnadsval av ledamot i strategiska regionala beredningen t o m 31 december 2022 Dnr 253/18
Isabella Piva Hultström (M) anhåller i skrivelse den 25 mars 2019 om att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i strategiska regionala beredningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Isabella Piva Hultström (M) från uppdraget som ledamot i strategiska regionala beredningen, samt
att utse Håkan Freijd (M) som ledamot i strategiska regionala beredningen t o m
den 31 december 2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
Strategiska regionala beredningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25

Sida
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KF § 47
Fyllnadsval av ersättare i Strömsholms utvecklings AB t o m årsstämma
2020 Dnr 253/18
Isabella Piva Hultström (M) anhåller i skrivelse den 25 mars 2019 om att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Strömsholms utveckling AB.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Isabella Piva Hultström (M) från uppdraget som ersättare i Strömsholms utveckling AB, samt
att

valet av ersättare i Strömsholms utvecklings AB t o m årsstämma 2020 tas upp
på fullmäktiges nästa sammanträde.

__________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
STUTAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-03-25
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KF § 48
Fyllnadsval av ersättare i direktionen för Mälardalens Brand- och räddningsförbund t o m den 31 december 2022 Dnr
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om uppdrag i Mälardalens
Brand- och räddningsförbund under 2019-2022. Enligt förbundsordningen ska de
som väljs till uppdrag till direktion vara ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. Det har uppdagats att Martin Gabrielsson (L) som är vald inte var
valbar.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Martin Gabrielsson (L) från uppdraget som ersättare i direktionen
för Mälardalens Brand- och räddningsförbund, samt
att utse Torfi Sigurdsson (L) som ersättare i direktionen för Mälardalens Brandoch räddningsförbund t o m den 31 december 2022.

__________
Exp till: Nämndkansliet
Löneenheten
Samtliga valda
Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

