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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 114 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

  

att utse Jenny Hödefors (S) och Reijo Tarkka (V) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 8 december 2020 klockan 8.30. 
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KF § 115 

 

Förlagslån Mälarenergi Elnät AB    Dnr 335/20 

 

Mälarenergi Elnät AB har fått förändrade ekonomiska förutsättningar i och med 

skärpt reglering av elnätsavgifterna. Det får till följd att bolagets intäkter och 

resultat minskar. Soliditeten (långsiktiga betalningsförmågan) riskerar att sjunka 

till en allt för låg nivå och under ägarnas krav. Mälarenergi Elnät AB kommer 

dessutom att ha svårt att göra avdrag för hela räntekostnaden i sin deklaration på 

grund av nya ränteavdragsbegränsningsregler. Hallstahammars kommun har en 

fordran (förlagslån) på Mälarenergi Elnät AB. Förlagslånet uppgår till 60 miljo-

ner kronor med en ränta på 10 % vilket innebär att Mälarenergi Elnät AB årligen 

betalar 6 miljoner kronor i ränta till kommunen.  

 

Förslaget är att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet som innebär att 

det egna kapitalet i Mälarenergi Elnät AB ökas med totalt 600 miljoner kronor 

och att förlagslånet i sin helhet avslutas. Mälarenergi Elnät AB ska efter transak-

tionerna genomförts lämna utdelning med motsvarande räntebeloppet till Hallsta-

hammars kommun eller i den omfattning som ägardirektivet föreskriver. Trans-

aktionen som genomförs innebär att Mälarenergi Elnät ABs räntekostnader som 

uppgår till totalt 60 miljoner kronor för alla delägare (fordringsägare) försvinner 

vilket minimerar risken med att lån och dess räntekostnader i framtiden inte be-

döms vara fullt skattemässigt avdragsgilla i bolaget. Bolaget bedöms, efter 

genomförd transaktion, ha en stark soliditet och en god möjlighet att fortsätt-

ningsvis lämna utdelning till ägarna. 

 

Ekonomi och finansenheten anför i skrivelse den 28 oktober 2020 bland annat att 

förslaget att genomföra en kvittningsemission av förlagslånet flyttar en idag säker 

ränteintäkt till att istället bli aktieutdelning från Mälarenergi Elnät AB. De nya 

regler som tillkommit för elnätsbolagen gör dock att den nuvarande metoden med 

förlagslåneränta inte blir möjlig. Utan för att inte riskera negativa resultat för 

Mälarenergi Elnät AB som i sin tur ger bolaget ränteavdragsbegränsningar vore 

väldigt olyckligt. De nya begränsningarna på hur stor avkastning elnätsbolagen 

får ha spelar också in och genom att flytta Hallstahammars krav på ränta för för-

lagslånet till att istället få aktieutdelning så minskar risken för att Mälarenergi 

Elnät får ett negativt resultat efter finansnetto. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 219. 
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Forts KF § 115 

 

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ägare i Mälar-

energi Elnät AB fattar likalydande beslut  

 

att uppdra till Mälarenergi Elnät AB att genomföra en nyemission i form av en 

kvittningsemission med 12 000 nya aktier till en kurs på 100 kronor per aktie det 

vill säga 1 200 000 kronor samt en överkurs om 58 800 000 kronor, där emis-

sionsbeloppet kvittas mot Hallstahammars kommuns fordran på Mälarenergi 

Elnät AB. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Mälarenergi Elnät 

 Ekonomi- och finansenheten 
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KF § 116 

 

Ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB – för godkännande   Dnr 334/20 

 

Mälarenergi anför i skrivele den 23 oktober 2020 bland annat att förslag till nya 

ägardirektiv har arbetats fram i samverkan och förankrats med övriga ägare samt 

bolagets ledning. Förslag på nytt ägardirektiv är reviderat och fastställt av ägarna 

den 22 oktober 2020 enligt förslag vid ägarmötet den 9 september 2020 och där 

på följande dialog med ägarrepresentanter i respektive kommun. Att ta fram nya 

ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB är en naturlig följd av tidigare beslut och 

plan om att lösa in förlagslånen genom en kvittningsemission. Dessutom hanteras 

påverkan från en rad nya omvärlds- och marknadsfaktorer som till exempel EUs 

”Ren energi-paket”, nya perioder för intäktsramen, regionens tillväxt och nät-

kapacitetsfrågan. Dessa faktorer samt de nya ekonomiska kraven på avkastning, 

utdelning, soliditet och investeringar är de huvudsakliga förändringarna i för-

slaget till det nya ägardirektivet.  

 

Det nya ägardirektivet innebär att Mälarenergi Elnät ABs uppdrag för de kom-

mande åren blir tydligt avseende inriktning, avkastning och utdelning. Bolaget 

bedöms, med inriktningen i det nya ägardirektivet, ha tydlighet i vilka frågor de 

ska prioritera samtidigt som de har förutsättningar för en stark soliditet och en 

god möjlighet att fortsättningsvis lämna utdelning till ägarna. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 220. 

 

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att ägare i Mälar-

energi Elnät AB fattar likalydande beslut och att beslut gällande kvitt-

ningsemission av förlagslån i Mälarenergi Elnät AB genomförs som planerat 

 

att godkänna nya ägardirektiv för Mälarenergi Elnät AB, i enlighet med en till 

ärendet tillhörande bilaga. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Mälarenergi Elnät AB 

 Reglementspärmen 
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KF § 117 
 

Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2021    

Dnr 338/20 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för 

Skantzö bad och camping.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 

kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  

Förslag till ny taxa har tagits fram där föreslagna höjningar avser campingen där 

månads-, säsongs- och årsplatser höjs. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 28 

oktober 2020 § 88 bland annat att fullmäktige ska fastställa ny taxa från och med 

den 1 januari 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 225. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny av-

giftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2021 i enlig-

het 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 till: Kultur- och fritidsnämnden 

 Reglementspärmen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 118 

 

Taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun  

fr o m 1 januari 2021   Dnr 321/20 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att det kontinuerligt 

pågår arbeten på allmän mark. Förvaltningen har med anledning av detta upp-

märksammat att det finns ett behov av förtydligande kring de krav som ställs på 

arbeten som utförs samt eventuella påföljder om ställda krav inte följs. Förvalt-

ningen har därför upprättat förslag på taxa för schakter och trafikanordnings-

planer i Hallstahammars kommun. Taxan redogör för avgifter för handläggning 

samt de för viten som kan uppstå om arbeten inte utförs enligt föreskrifterna. 

Taxan speglar den generella prissättningen hos kommunerna i Mälardalen.  

 

Tekniska nämnden föreslår den 28 oktober 2020 § 112 att taxan för schakter och 

trafikanordningsplaner i Hallstahammars kommun ska fastställas fr o m den 1 

januari 2021, samt att tekniska nämnden ska bemyndigas att årligen besluta om 

avgiftsändringar av taxan enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI med 

oktober månad som basmånad för indexuppräkningen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 230. 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa taxa för schakter och trafikanordningsplaner i Hallstahammars 

kommun fr o m den 1 januari 2021, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga tekniska nämnden att årligen besluta om avgiftsändringar av taxan 

enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI med oktober månad som bas-

månad för indexuppräkningen.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

    Reglementspärmen 
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KF § 119 

 

Avgifter för tomtkö i Hallstahammars kommun   Dnr 322/20 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2019 § 113 om avgifter för 

tomtkö i Hallstahammars kommun. Av beslutet framgår 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.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 att förvaltningen 

fört diskussioner om att fortsätta enligt tidigare koncept för anmälan till tomtkö 

under årets fjärde kvartal. Förvaltningens förslag utgår därför på att avgifter som 

tas ut vid en anmälan under kvartal 4, det vill säga under perioden 1 oktober-31 

december även ska gälla för närmast efterföljande år. Detta för att man inte ska 

tveka på att anmäla sig till tomtkön i slutet på året.  

 

Vidare har tekniska nämnden den 28 oktober 2020 § 119 föreslagit kommunfull-

mäktige att upphäva sitt beslut den 24 oktober 2019 § 113, att en anmälnings-

avgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, att en årlig förnyelseavgift om 300 

kronor/år tas ut, samt att vid anmälan till tomtkön under kvartal 4, dvs under 

perioden 1 oktober – 31 december, även ska gälla för närmast efterföljande år.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 231. 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att upphäva sitt beslut den 24 oktober 2019 § 113,  

 

att en anmälningsavgift för tomtkön tas ut om 400 kronor, 

 

att en årlig förnyelseavgift om 300 kronor/år tas ut, samt 

 

att vid anmälan till tomtkön under kvartal 4, dvs under perioden 1 oktober – 31 

december, även ska gälla för närmast efterföljande år.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

    Reglementspärmen 
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KF § 120 

 

Svar på motion av Tommy Emterby (KD) om framtagande av tillgänglig-

hetsplan i Hallstahammars kommun     Dnr 124/16 

 

Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 25 april 2016 ”Med anledning av 

min för ett år sedan interpellation om införande av tillgänglighetsplan i Hallsta-

hammar lämnar jag in denna motion i samma ärende.  

 

I vetskap om att ordförande i tekniska nämnden har äskat pengar för att kunna 

göra en tillgänglighetsplan för kommunen men inte fått gehör för detta. Kan 

också konstatera att moderaterna lämnat en motion i ärendet men då gällande 

fastigheten som hyrs av Hallsta parken, dock återremitterades denna av kända 

orsaker.  

 

Då kravet av att ha en tillgänglighetsplan regleras i arbetsmiljölagen från den 1 

jan. 2015 kan man tycka att det är något märkligt trots att ordförande i tekniska 

äskat medel inte fått detta, så därför menar vi kristdemokrater i Hallstahammar. 

  

ATT: Med anledning av arbetsmiljölagen från den 1 jan, 2015 som säger att det 

ska finnas en tillgänglighetsplan.  

ATT: Majoriteten i Hallstahammars Kommun snarast tillser att tekniska förvalt-

ningen får i uppdrag att ta fram en tillgänglighetsplan för Hallstahammars 

Kommun.”  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 april 2017 bland annat att det inte 

framgår av motionen till vilket syfte som tillgänglighetsplanen ska tas fram. 

Innan arbetet med en tillgänglighetsplan startar så bör det fastställas vilka funk-

tionsnedsättningar som tillgänglighetsplanen ska omfatta. En tillgänglighetsplan 

kan innehålla tillgänglighet inom den fysiska miljön, IT, kultur, fritid, tillgäng-

lighet till privata och offentliga lokaler med mera.  

 

Om målet med tillgänglighetsplanen är att skapa ett tillgängligt samhälle med 

likvärdiga förutsättningar för alla och planen ansluter till rättighetsartiklarna i 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så omfat-

tas alla delar och verksamheter i kommunen av planen. I framtagande av en sådan 

plan bör alla nämnder och förvaltningar involveras i arbetet. 

 

Motionsskrivaren hänvisar i motionen till arbetsmiljölagen och en ändring som 

ska ha gjorts den 1 januari 2015. Några sådana ändringar har inte skett i arbets-

miljölagen däremot så har riksdagen beslutat om ändringar i diskrimineringslagen 

innebärande att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 

införts som en diskrimineringsgrund. Denna ändring trädde i kraft den 1 januari 

2015”. 
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Forts KF § 120 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 232. 

 

Anförande hålls av Tommy Emterby (KD). 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att motionen gällande framtagande av tillgänglighetsplan i Hallstahammars 

kommun ska anses vara besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut 

den 29 maj 2017 § 67. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

   Tommy Emterby 
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KF § 121 

 

Svar på motion från Peter Ristikartano (MP) om att bygga gång- och cykel-

väg längs Hallstavägen i Kolbäck – Eriksberg – Kolbäck, etapp 1  

Dnr 30/20 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det saknas en gång- och cykelväg 

mellan Kolbäck och Hallstahammar. För att kunna nå arbetsplatserna i Eriksbergs 

samt Hallstahammars tätorts östra delar på ett smidigt sätt så behövs det en gång- 

och cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg. 

  

Trafikverket är väghållare för vägen Kolbäck - Eriksberg, även kallad Hallsta-

vägen och väg 619. På den delen av sträckan som går genom Kolbäcks tätort har 

vägen och dess trottoarer så pass omfattande skador att det finns varningsskyltar. 

Vägen kommer med stor sannolikhet att byggas om under de närmaste åren pga 

skadorna.  

 

Då man ändå ska göra stora åtgärder på vägen så borde det vara självklart att 

passa på och bygga första etappen av cykelbanan Kolbäck - Eriksberg på samma 

gång då det är samma vägkropp som berörs. En cykelbana längs Hallstavägen 

skulle även göra det säkrare att cykla från Herrevad till förskolan Lärkan och t ex 

säkra gångvägen från det relativt nya flerbostadshuset vid Hallstavägen till Kol-

bäcks centrum.  

 

Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 

- inleder en dialog med Trafikverket i syfte att inom de närmaste åren få till 

en gång- och cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck.” 

  

Tekniska nämnden föreslår den 30 september 2020 § 102 att motionen ska bi-

fallas.  

 

Vid arbetsutskottets sammanträde konstaterades att processen redan pågår och att 

medel redan finns avsatta i investeringsbudgeten för projektet varför motionens 

ska anses vara besvarad. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 233. 

 

I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande. 
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Forts KF § 121 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens ska anses vara besvarad med hänvisning till att processen redan 

pågår om att få till en gång och cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck. 

 

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Peter Ristikartano 

 Tekniska nämnden 
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KF § 122 

 

Revisionsrapport ”Granskning av meningsfull vardag”   Dnr 265/20 

 

På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 

PWC genomfört en granskning avseende meningsfull vardag, aktiviteter och 

socialt innehåll i äldreomsorgens särskilda boenden.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden säkerställer att 

de som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda 

på ett kvalitativt tillfredställande sätt. Granskningen avser socialnämndens 

ansvarsområde och har avgränsats till Äppelparkens äldreboende. Utifrån genom-

förd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att social-

nämnden i allt väsentligt säkerställer att de som bor i särskilda boenden får sina 

behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på ett kvalitativt tillfredställande sätt.  

 

Granskningen föranleder följande rekommendationer: 

• Socialnämnden preciserar hur mål på övergripande nivå i större utsträck-

ning kan ta hänsyn till individens behov i centrum i syfte att arbeta mer 

efter individens behov som kan vara aktiviteter utöver kulturella aktivite-

ter och utevistelse.  

• Socialnämnden säkerställer att uppföljning av genomförandeplaner även 

inkluderar kvaliteten på planerna. 

• Socialnämnden initierar utbildning i arbetet med genomförandeplaner.  

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att social-

nämnden har alltid ambitionen att erbjuda en god vård och omsorg till kommu-

nens äldre i enlighet med gällande lagstiftning. Granskning visar också att social-

nämnden lyckas väl i detta uppdrag. De föreslagna rekommendationerna är vik-

tiga särskilt de om genomförandeplanernas kvalitet och innehåll. Genomförande-

planen är central i den personliga omvårdnaden. Dessa punkter finns redan i för-

valtningens internkontrollarbete men också i aktivitetsplaner som alla samman-

taget syftar till ännu högre måluppfyllelse och en bättre vård och omsorg om 

kommunens äldre. Vidare redovisas också brukarundersökningen ”Vad tycker de 

äldre om äldreomsorgen?” och nyckeltal som är kopplade till den verksamheten. 

Resultatet av undersökningen tillhör de 25 % bästa bland Sveriges kommuner. 

Socialnämnden beslutade den 29 oktober 2020 § 104 att överlämna förvalt-

ningens skrivelse som sitt yttrande över revisionsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 232. 

 

Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S). 
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Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 122 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisonsrapporten som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Socialnämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 123 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 och 3 år 

2020    Dnr 197/20 

 

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 kvar-

talet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  

 

Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det inga ej verkställda 

beslut enligt LSS under kvartal 2 och 3, 2020. 

 

Socialnämnden har den 29 september § 92 och den 29 oktober 2020 § 106 be-

slutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 2 och 3 år 

2020 till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober § 187 och den 9 november 

2020 § 233. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 
 

__________ 

Exp till: Socialnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 124 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) kvartal 2 och 3 år 2020    Dnr 198/20 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-

nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 

och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 

ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  

 

Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 2 

och 3 år 2020. Under kvartal 2 och 3 fanns inga ej verkställda gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § SoL.  

 

Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 2 och 3 år 2020. Under kvartal 3 fanns inga ej verkställda gynnande 

beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  

 

Socialnämnden har den 29 september § 91 och den 29 oktober 2020 § 105 beslu-

tat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 2 och 3 år 

2020 till kommunstyrelsen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 oktober § 188 och den 9 november 

2020 § 234. 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 
 

 

__________ 

Exp till: Socialnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 125 

 

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende aktier i Fibra AB – finan-

siering härför   301/20 

 

Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 

3,4 % av bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun, 

Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. 

 

Eskilstuna Energi och miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget. För-

handlingar om villkoren för utträdet har diskuterats och förslag till aktieöverlåtel-

seavtal har upprättats. Hallstahammar kommer efter aktieöverlåtelsen att äga 26 

aktier vilket motsvarar 4,6 % av bolaget.  

 

Köpeskillingen per aktie är fastställd till 60 647 kronor och kostnaden för Hall-

stahammars kommun beräknas till 424 530 kronor. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 237. 

 

Anförande hålls av Reijo Tarkka (V). 

 

I ett anförande yrkar Anders Johannesson (C) bifall till kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att godkänna aktieöverlåtelseavtal avseende aktier i Fibra AB, enligt en till ären-

det hörande bilaga, samt  

 

att anslå högst 500 000 kronor från finansförvaltningen för köp av ytterligare 7 

aktier i bolaget Fibra AB. 

 
 

 

__________ 

Exp till: Fibra AB 

 Ekonomi- och finansenheteen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 126 

 

Ny bolagsordning för Fibra AB – för godkännande    Dnr  346/20    
 

Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 

3,4 % bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun, Eskilstuna 

Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Energi och 

miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget. Som en konsekvens av 

Eskilstuna Energi och Miljö AB och Arbogas kommuns utträde ur bolaget har en 

bolagsordning upprättats. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 238. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att godkänna bolagsordning för Fibra AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 
 

 

__________ 

Exp till:  Fibra AB 

 Reglementspärmen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 127 

 

Aktieägaravtal för Fibra AB – för godkännande    Dnr 345/20    
 

Hallstahammars kommun är delägare i Fibra AB. Kommunen äger motsvarande 

3,4 % bolaget. Övriga delägare är Mälarenergi AB, Arboga kommun, Eskilstuna 

Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Eskilstuna Energi och 

miljö samt Arboga kommun önskar nu går ur bolaget. Som en konsekvens av 

Eskilstuna Energi och Miljö AB och Arbogas kommuns utträde ur bolaget har ett 

nytt aktieägaravtal upprättats. 

 

Av aktieägaravtalet framgår att bolagets styrelse skall bestå av 7 styrelseleda-

möter och 7 suppleanter. Ledamöter och suppleanter skall utses av respektive 

aktieägare enligt följande. Aktieägarnas val fastställs genom beslut på bolags-

stämma.  

 

    Ledamöter  Suppleanter 

Mälarenergi AB  4 st, inkl. ordf  4 st 

Hallstahammars kommun 1 st   1 st 

SEVAB Strängnäs   2 st   2 st 

Energi AB     

Summa:   7 st   7 st 

 

Oaktat det föregående ska följande gälla fram tills det att Mälarenergis nya repre-

sentanter är utsedda efter kommunalval år 2022: Mälarenergi AB behåller sina 

nuvarande platser i styrelsen på 5 ledamöter och 5 suppleanter. Övriga aktieägare 

innehar platser enligt ovan från dagen för detta aktieägaravtal. Bolagets styrelse 

består därmed inledningsvis av 8 ledamöter med 8 suppleanter.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 239. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att godkänna aktieägaravtal med Fibra AB, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 
 

__________ 

Exp till: Fibra AB 

 Reglementspärmen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

KF § 128 

 

Utökad borgen och ram för omteckning av borgen vid lånekonverteringar 

av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2021    Dnr 294/20 

 

AB Hallstahem anför i skrivelse inkommen den 25 september 2020 att man har 

behov av utökad borgen för 2021 om 40 miljoner kronor för pågående ombygg-

nadsprojekt på Växthuset samt beslut om ram för omteckning av borgen vid 

lånekonverteringar av befintliga lån gällande för år 2021. Beloppet avser befint-

liga krediter på 605 miljoner kronor och nyteckning av på 60 miljoner avseende 

nybyggnation på Myrantomten i Kolbäck (täcks av borgensramen för 2020 på 

665 miljoner kronor). Man önskar beslut om ny ramborgen på 705 miljoner 

kronor för år 2021.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 november 2020 § 242. 

 

I ett anförande anmäler Jenny Landernäs (M) att hon avstår att delta i beslutet. 

 

Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) och Sigrid Moser-Nyman (SD) i vilka 

de anmäler att de avstår att delta i beslutet. 

 

Hans Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson 

(M), Bertil Bredin (M), Anders Randelius (M), Kent Ryden (KD), Claes 

Gustavsson (SD), Elisabet Moser (SD) och Ewa Björklind (SD) anmäler att de 

avstår att delta i beslutet. 

 

Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP). 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 705 miljoner kronor där 40 miljoner kronor 

avser nyupplåning för pågående ombyggnadsprojekt på Växthuset varmed det 

totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprung-

liga lånebelopp,   

 

att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 705 miljoner 

kronor, samt 

 

att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneför-

pliktelser inom ett totalt rambelopp om 705 miljoner kronor. 

 
__________ 

Exp till: AB Hallstahem 

 Ekonomi- och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 129 

 

Svar på interpellation av Reijo Tarkka (V) angående skötsel av Valstasjöns 

naturreservat     Dnr 315/20 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation följande ”Vid tekniska nämndens 

sammanträde den 29 januari i år togs beslut om en driftsplan som redovisar de 

skötselinsatser som skall bedrivas utanför skogsbruksplanen. Åtgärderna skulle 

redovisas senast vid nämndens möte i september. Vi är strax inne i november och 

ingenting har hörts i ärendet. Såvitt jag kan förstå har inga åtgärder gjorts och de 

beviljade 200.000 kronorna har inte rörts. 

 

Mina frågor är: 

Kommer driftsplanen att följas? 

Kommer ej använda pengar att överföras till nästa år? 

Håller Valstasjöns naturreservat på att lämnas över för fäfot” 

 

Kommunfullmäktige har beslutata att interpellationen skall besvaras vid dagens 

sammanträde.  

 

Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar ”Tekniska förvaltningen anförde i 

skrivelse TN-292/19 bl.a. att man var positivt inställd till bildandet av Valsta-

sjöns Naturreservat men att man vill uttala att ’föreslagen finansiering av skötsel-

åtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka samtliga kostnader som före-

slås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i sin budget medel för att täcka 

dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas årligen.’ 

 

I en komplettering till tekniska förvaltningens skrivelse TN-292/19 den 24 

januari 2020 anser tekniska förvaltningen bl.a. att finansieringen av Valstasjöns 

naturreservat bör vara del av gata/park avdelningens budget men då inga extra 

medel finns avsatta för Valstasjöns Naturreservat föreslog tekniska nämnden att 

budget för kommande utvecklingsprojekt inom reservatet beslutas i samband med 

ordinarie budgetprocess samt att maximalt 200 000 får tas från övrig skogsskötsel 

(skogskontot) för att täcka de initiala kostnaderna men påpekade även att dessa 

medel inte kommer att täcka bildandet av naturreservatet. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 29 januari 2020 att som yttrande till kommun-

styrelsen uttala att de initiala kostnaderna för inrättandet av Valstasjöns natur-

reservat finansieras genom uttag från skogskontot motsvarande maximalt 

200 000 kronor år 2020. Vidare beslutade tekniska nämnden att en driftplan som 

redovisar de skötselinsatser som bedrivs utanför skogsbruksplanen för att uppnå 

reservatets syften skall redovisas vid nämndens sammanträde senast september, 

samt att en prioriterad investerings- och underhållsplan kopplad till skötselpla-

nerna långsiktiga mål redovisas vid nämndens sammanträde senast i november. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 129 

 

Svar: 

Kommer driftplanen att följas? 

Driftplanen kommer att följas i den takt som erforderliga medel tillåter (vilket 

även var avsikten med föreslaget upplägg). 

 

Kommer ej använda medel att överföras till nästa år? 

Det finns inga extra medel avsatta för skötselinsatser utan detta skulle finansieras 

med att max 200 000 tas från övrig skogsskötsel (skogskontot) tills en budget 

fastställas och behandlas i ordinarie budgetprocess. Dessa medel ligger kvar och 

om inget annat beslut fattas så kan dessa användas under 2021. 

 

Tyvärr så har drift, investerings och underhållsplaner blivit försenad och därmed 

har inte äskanden för Valstasjöns naturreservat kunnat beaktats i årets budget. 

 

Håller Valstasjöns naturreservat att lämnas över för fäfot? 

Drift, investerings och underhållsplaner blev presenterad på tekniska nämnden 

novembersammanträde. 

 

Parkeringsytan vid valstasjöns naturreservat har underhållits i vanlig ordning. Det 

har varit mycket skräp från både förbipasserande och parkerande, dessa kostnader 

har i dagsläget inte särredovisats utan är del av gata/parks driftkostnader. Under 

november kommer parkeringsytan att få insatser för vinterväghållning i samband 

med detta kommer även en soptunna att förberedas, dessa kostnader kommer inte 

särredovisas utan blir del av gata/parks driftkostnader. Under 2020 har stigarna i 

naturreservatet inte röjts. Röjning i skog har tidigare gjorts i samarbete med 

AMA/jobbcentrum.” 

 

Anföranden hålls av Reijo Tarkka (V), Marijo Edlund (S) och Catarina Pettersson 

(S). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 130 

 

Fyllnadsval av ledamot och 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

t o m den 31 december 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2020 beslutat att entlediga Lennart 

Andersson (S) från uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ledamot och 1:e vice ordförande i kultur och fritidsnämnden till och med 

den 31 december 2022 efter Lennart Andersson (S) utse Jenny Hödefors (S). 

 

 

 

________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden, sekr 

 Jenny Hödefors 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 131 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen till och med den 31 december 

2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2020 beslutat att entlediga Lennart 

Andersson (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen till och med den 31 december 2022 efter 

Lennart Andersson (S) utse Marijo Edlund (S). 

 

 

 

________ 
Exp till: Kommunstyrelsen, sekr 

 Marijo Edlund 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 132 

 

Fyllnadsval av ersättare i regionens samverkansgrupp kultur/fritid till och 

med den 31 december 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2020 beslutat att entlediga Lennart 

Andersson (S) från uppdraget som ersättare i regionens samverkansgrupp 

kultur/fritid. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ersättare i regionens samverkansgrupp kultur/fritid till och med den 31 

december 2022 efter Lennart Andersson (S) utse Jenny Hödefors (S). 

 

 

 

________ 
Exp till: Region Västmanland  

 Jenny Hödefors 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 133 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2020 beslutat att entlediga Monica 

Granberg (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022 efter Monica Granberg (S) kommer att ske vid fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

 

 

________ 
Exp till: Sekreterare fullmäktige 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 134 

 

Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige    Dnr 376/19 

 

Marianne Matuszewski (S) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från upp-

draget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Marianne Matuszewski (S) från uppdraget som ledamot i kommun-

fullmäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter Marianne Matuszewski (S). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Marianne Matuszewski 

 Kommunfullmäktige, sekr 

 Nämndkansliet  

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 135 

 

Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Marianne Matuszewski (S) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Marianne Matuszewski (S) från uppdraget som ledamot i bygg- och 

miljönämnden, samt 

 

att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022 efter Marianne Matuszewski (S) kommer att ske vid fullmäktiges 

nästa sammanträde. 

 

 

 

________ 
Exp till:  Bygg- och miljönämnden, sekr 

 Marianne Matuszewski 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 Sekreterare fullmäktige 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 136 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Tony Flodin (M) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Tony Flodin (M) från uppdraget som ledamot i barn- och utbild-

ningsnämnden, samt 

 

att valet som ledamot i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022 efter Tony Flodin (M) kommer att ske vid fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

 

 

________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Tony Flodin 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 Fullmäktiges sekr 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 137 

 

Val av ordförande och 1:e vice ordföranden i tekniska nämnden fr o m den 1 

januari 2020     Dnr 375/20 

 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att utse Marijo Edlund (S) till ord-

förande och Reinder Nispeling (L) som 1e vice ordförande i tekniska nämnden t 

o m den 31 december 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att utse Marijo Edlund (S) som ordförande i tekniska nämnden fr om den 1 

januari 2021 t o m den 31 december 2022, samt 

 

att utse Reinder Nispeling (L) som 1e vice ordförande i tekniska nämnden fr o m 

den 1 januari 2021 t o m den 31 december 2020. 

 

 

 

________ 
Exp till: Tekniska nämnden, sekr 

 Marijo Edlund 

 Reinder Nispeling  

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 138 

 

Anmälan av interpellation av Hans Strandlund (M) gällande skolresultaten    

Dnr 356/20 

 

Hans Strandlund (M) anför i en interpellation ”I den årliga rapporten ’Bästa skol-

kommun’ från Lärarförbundet om skolans förutsättningar i kommuner utifrån tio 

kriterier placerar sig Hallstahammars kommun i år som nummer 227 av 290 

kommuner. Det är en försämring sedan förra året. Vi slår Västerås och Suraham-

mar men är sämre än Köping.  

 

Arboga 71  

Skinnskatteberg 78  

Köping 154  

Norberg 158  

Kungsör 212  

Hallstahammar 227  

Västerås 244  

Surahammar 249  

Sala 261  

Fagersta279  

 

Vi har styrkor  

Andelen barn i förskolan 127/290 - 86% av barnen mellan ett och fem år är 

inskrivna. 

Utbildade lärare 143/290 - 68% är behöriga 

 

Vi har svagheter  

Fullföljd gymnasieutbildning 240/290  

Friska lärare 226/290 - 4,9% av LF medlemmar var sjukskrivna under mät-

perioden 

Lärartäthet 196/290 - 60% av eleverna tog gymnasieexamen inom tre år 

Lärarlöner 195/290 

 

Sammantaget går skolutvecklingen i Hallstahammars kommun åt fel håll.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Barn- och utbildningsnämndens ord-

förande: 

Vad tycker BUN:s ordförande om rankingen?  

Är ordföranden nöjd med plats 227?  

Finns det åtgärder utifrån LF:s ranking som ordföranden kan tänkas ta itu med?”  

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 138 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 
 

 

 
_________ 

Exp till: Sekreterare kommunfullmäktige 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 139 

 

Fyllnadsval av revisor t o m den 31 december 2022    Dnr 376/20 

 

Göran Sonesson (KD) anhåller om att få bli entledigad från uppdraget som 

revisor. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Göran Sonesson (KD) från uppdraget som revisor, samt 

 

att valet som revisor t o m den 31 december 2022 efter Göran Sonesson (KD) 

kommer att ske vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

 

________ 
Exp till: Revisionen 

 Göran Sonesson 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 Sekreterare kommunfullmäktige 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 140 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 

december 2022    Dnr 376/19 

 

Elisabeth Moser (SD) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt upp-

drag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Elisabeth Moser (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och ut-

bildningsnämnden, samt 

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och med den 31 december 

2022 efter Elisabeth Moser (SD) utse Therese Eriksson (SD).  

 

 

 

________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Elisabeth Moser 

 Therese Eriksson 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 141 

 

Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden till och med den 31 december 

2022    Dnr 376/19 

 

Claes Gustavsson (SD) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt upp-

drag som ersättare i tekniska nämnden  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Claes Gustavsson (SD) från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden, samt 

 

att som ersättare i tekniska nämnden till och med den 31 december 2022 efter 

Claes Gustavsson (SD) utse Richard Åbro (SD).  

 

 

 

________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden, sekr 

 Claes Gustavsson 

 Richard Åbro 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 142 

 

Anmälan av interpellation av Reijo Tarkka (V) angående nytt resecentrum 

vid tågstationen i Hallstahammar    Dnr 358/20 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Kommunstyrelsen 2018 12 03 inrikt-

ningsbeslut om resecentrum antas. Fullmäktige beslutar 2018 12 17 att som in-

riktningsbeslut uttala att ett nytt resecentrum ska byggas vid nuvarande tågstation 

i Hallstahammar. Nu två år senare är frågan. Hur är läget? Vad har hänt?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 143 

 

Anmälan av interpellation av Reijo Tarkka (V) angående nedläggning 

Naturfotografiska    Dnr 172/20 

 

Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Några funderingar kring naturfoto-

grafiskas hastiga nedläggning, vilken gått ganska obemärkt förbi. Varför lade 

man ner naturfotografiska, som enligt kulturchefen gått jättebra med ständigt 

ökande besöksantal och fler medlemmar. Vad har man gjort av inredning och 

butiksutbud? Kommer kontsföreningen att få tillgång till ytor i samma utsträck-

ning som man hade innan naturfotografiskas tillkomst? Hur stor del av den totala 

budgeten på 33 miljoner som renoveringen av kulturhuset kostat, stod naturfoto-

grafiska för?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 144 

 

Anmälan av interpellation av Annica Lindholm (V) om att skapa fler mötes-

platser över generationsgränserna    Dnr 357/20 

 

Annica Lindholm (V) anför i en interpellation ”Det har visat sig vara en god 

satsning, genom att skapa fler mötesplatser över generationsgränserna. Många 

barn har inte kontakt med äldre. Möten med äldre, utvecklar barns respekt och 

empati, både barn och äldre får ut mycket av att träffas och göra saker 

tillsammans. Etik och normer är viktigt för individen och för hela samhället! 

Fler fördelar kan ses med detta ur olika perspektiv. Kostnadseffektivt och med 

ekonomiska vinster. Och sett ur ett Folkhälsoperspektiv mänskliga vinster, då 

välmåendet ökar hos alla och envar. Fler kommuner har provat receptet med 

framgång! 

 

Vänsterpartiet ställer frågan till den styrande Majoriteten! 

Hur är planerna inför den kommande utvecklingen inom såväl Vård och Omsorg 

som Barnomsorg ?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 

interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-

manträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 145 

 

Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående biogasmack till 

Hallstahammar    Dnr 365/20 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Vi måste sluta med fossila bränslen så 

fort som möjligt. Vår planet tål inte mer fossil koldioxid, vi spräcker redan alla 

värmerekord och ’rekordet’ om antal skogsbränder. Vi måste göra vårt yttersta 

för att gå över till andra mer klimatvänliga transportsätt och till mer klimatvän-

liga bränslen. Förnybart producerad el och biogas är några av de bästa drivmed-

len ur klimatsynpunkt. Biogas och flytande biogas kan dessutom användas i 

många befintliga fordon, både i personbilar och i tunga fordon, efter en bränsle-

konvertering.  

För att övergången till ett fossilfritt samhälle skulle ske snabbt så behövs flera 

olika lösningar samtidigt. Biogas är en av dessa lösningar. Det viktiga är att vi 

slutar använda fossila bränslen så fort som möjligt. 

 

Därför vill Miljöpartiet de gröna att: 

-att Hallstahammars kommun ser till att det blir en biogasmack i Hallstahammar 

på en lättillgänglig plats”. 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 146 

 

Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående krav på förnybar 

drivmedel vid inköp     Dnr 366/20 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Vi måste sluta med fossila bränslen så 

fort som möjligt. Vår planet tål inte mer fossil koldioxid, vi spräcker redan alla 

värmerekord och ’rekordet’ om antalet skogsbränder. Vi måste göra vårt yttersta 

för att gå över till andra mer klimatvänliga transportsätt och till mer klimatvän-

liga drivmedel. Hallstahammars kommun köper varor och tjänster för miljontals 

kronor årligen. I stort sett alla dessa inköp innehåller transporter, t ex livsmedel 

ska transporteras till skolor och särskilda boenden, byggmaterial ska transporteras 

till byggarbetsplatsen och konsulter ska ta sig till Hallstahammar.  

Därför vill Miljöpartiet de gröna att: 

-att Hallstahammars kommun ställer krav på förnybar drivmedel vid inköp där 

transporter ingår i köpet.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 147 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) om att tillsätta förstelärare för 

att öka studiero och trygghet i skolan    Dnr 368/20 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Skolorna i Hallstahammar ska rusta 

eleverna för ett långt och inspirerande arbetsliv. Just nu är trenden den motsatta. 

Betygsresultaten är får långa, för få elever går ut högstadiet med godkända betyg 

och för få elever tar studenten från gymnasiet. Samtidigt är det för många som 

tycker att studieron brister och för många känner sig otrygga i sin skola. Under-

sökningen Liv Hälsa Ung visar nedslående resultat i barn och ungas välmående. 

Det är något vi behöver jobba på många fronter kring.-/-/-/ 

 

Förstelärare arbetar med att stimulera och sprida kunskap till sina kollegor i sina 

respektive områden. Studiero och trygghet skulle också kunna vara ett område 

som det behövs ett ökad fokus på och en möjlighet att sprida goda exempel som 

finns i våra skolor och i andras skolor. Med anledning av ovanstående yrkar vi på  

 

Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

tillsätta förstelärare inom området för att öka studiero och trygghet i skolan.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-11-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 147 

 

Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) om att kameraövervaka inne i 

skolor    Dnr 369/20 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Det är för mycket stök, dåligt uppfö-

rande och skadegörelse i och kring våra skolor. Kostnaderna för detta är stora. 

Särskilt om man mäter i dålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal såväl som 

för studiero och möjlighet till förutsättningar för goda resultat. Nyligen besluta-

des att Hallstahammars kommun ska ansöka om att sätta upp kameror kring 

skolor i syfte att minska den yttre skadegörelsen. 

Vi ser att det finns behov av att även ha kameror inne i skollokalerna, särskilt på 

Parkskolan men även andra skolor.  

 

Brandlarm- och utrustning förstörs och startas i onödan, skadegörelse förekom-

mer på inventarier i skolorna. Förutom att trygghet och studiero självklart för-

sämras vid stök och skadegörelse så kostar det också mycket pengar. Invändig 

skadegörelse kostar kommunen hundratusentals kronor, summan av all skade-

görelse på skolorna uppgick i september i år till nära en miljon kronor. 

 

Till det ska läggas att en stor del av de kränkningar som skolorna anmäler faktiskt 

sker i skolans lokaler vilket ytterligare gör att bevakning med kamera är moti-

verad. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  

Att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden får i 

uppdrag att tillse att skolor med skadegörelse och otrygghet blir kamerabevakade 

inomhus i de delar som anses lämpliga.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 


