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Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 – 18.35.
Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag

Beslutande

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

Övriga deltagande

Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare revisor
Bo Hedman (S) § 30, VD Hallstahem Ulf Magnusson § 31, kommunchef Carin
Becker-Åström § 34, bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren § 34.

Utses att justera

Agneta Ivemyr (S) och Anna Gunstad Bäckman (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 11 april 2017 klockan 15.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

29 - 51

………………………………………………………………………

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Rolf Hahre (S) ej §§ 31,32 Christina Aspenryd (S) § 31 Stieg Andersson (M) § 32
Justerande

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

Agneta Ivemyr (S)

Anna Gunstad Bäckman (C)
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Kommunfullmäktige §§ 29 - 51

Sammanträdesdatum

2017-04-03

Anslaget uppsättes

2017-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande
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KF § 29
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Tommy Brunnstedt (S) som ny
ersättare efter Ann Andersson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Agneta Ivermyr (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 11 april 2017, klockan 15.30.
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KF § 30
Information från de förtroendevalda revisorerna Dnr 17/17
Revisor Per Hedfors (M) redogör för genomförd granskning av internkontroll av
entreprenadavtal.
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KF § 31
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2016 – ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen Dnr 81/17
Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. Christina Aspenryd (S)
övertar ledningen av sammanträdet.
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2016.
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 26 februari 2017 att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 30.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Härefter återinträder Rolf Hahre (S) samt återtar ledningen av sammanträdet.

_________
Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund
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KF § 32
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet
Dnr 73/17
AB Hallstahem har den 6 mars 2017 inkommit med årsredovisning för 2016 samt
kallelse till årsstämman som kommer att äga rum den 20 april 2017 på Parkgatan
2, Hallstahammar.
Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2017
fram till ordinarie årsstämma 2018 utsett Lennart Ahlström (S) med Mariette
Sjölund (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse ledamöterna
Rolf Hahre (S) ordförande, Lars Jonsson (S) vice ordförande, Sara Frau- Kallunki
(S), Ove Andersson (V) och Bertil Bredin (M) samt suppleanterna Christina
Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Kjell Ivemyr (S), Elenor Zeidlitz (MP) och
Reinder Nispeling (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2017 t o m ordinarie
årsstämma 2018.
Revisorerna har i skrivelse den 6 mars 2017 meddelat att man har utfört en revision av årsredovisningen för AB Hallstahem för år 2016. Uppfattningen är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Hallstahems finansiella ställning per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 28 februari 2017 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.
I samband med att kommunfullmäktige den 14 december 2015 § 169 beslutade att
anta vision för Hallstahammars kommun 2025 beslutads även ”att samtliga
nämnder och AB Hallstahem ska arbeta för att visionerna i dess olika delar förverkligas”.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 31.
Kommunfullmäktige beslutar att de ledamöter som är representanter i Hallstahems styrelse medges att delta i redovisningen av årsredovisningen.
VD X X redogör för AB Hallstahems årsredovisning. Härefter lämnar X
sammanträdet. Frågor ställs av Håkan Freijd (M).
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Forts KF § 32
Härefter anmäler Kjell Ivemyr (S), Rolf Hahre (S), Ove Andersson (V), Bertil
Bredin (M), Christina Aspenryd (S), Reinder Nispeling (L), Eleonor Zeidlitz
(MP) jäv och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Martin Gabrielsson (L)
och Christer Hansson (V). Stieg Andersson (M) övertar ledningen av sammanträdet.
Kommunfullmäktige beslutar
att anmoda ombudet att vid årsstämma med AB Hallstahem, rösta för
att resultat- och balansräkningen fastställs,
att årets vinst disponeras enligt förslaget i årsredovisningen, samt
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret, samt
att anmoda ombudet att uttala vid årsstämma med AB Hallstahem
att AB Hallstahem ska arbeta för att visionerna i dess olika delar
förverkligas,
att nya ägardirektiv kommer att tas fram för fastställelse på extra
bolagsstämma.
Vidare beslutarkommunfullmäktige
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram nya ägardirektiv för AB Hallstahem.
Härefter återinträder Kjell Ivemyr (S), Rolf Hahre (S), Ove Andersson (V), Bertil
Bredin (M), Christina Aspenryd (S), Reinder Nispeling (L) och Eleonor Zeidlitz
(MP). Rolf Hahre (S) återtar ledningen av sammanträdet.

_________
Exp till: Lennart Ahlström (2 ex)
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KF § 33
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2016 ansvarsfrihet för förbundsdirektionen Dnr 50/17
Catarina Pettersson (S), Stieg Andersson (M) och Reijo Tarkka (V) anmäler jäv
och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Christer Hansson (V).
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 27 februari 2017 inkommit
med årsredovisning för 2016.
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 17 februari 2017 att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 32.
Kommunfullmäktige beslutar
att årsredovisningen godkänns, samt
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S), Stieg Andersson (M) och Reijo
Tarkka (V).

__________
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund
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KF § 34
Årsredovisning 2016 för Hallstahammars kommun, nämndernas redogörelse
över verksamheten m m Dnr 34/17, 62/17
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning för
2016 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommunfullmäktige tar ställning till 2016 års verksamhet måste revision ske. 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 ekonomienheten utarbetade förslaget.
I förvaltningsberättelsen ingår utifrån kommunstyrelseperspektivet en övergripande nämndöversikt.
Nämndernas redogörelse till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2016
biläggs årsredovisningen, men "lever" sitt eget liv.
Hallstahammars kommun redovisar ett positivt årsresultat om 5,6 (51,3) Mkr. I
resultatet ingår engångsvisa jämförelsestörande poster exkl dessa uppgår resultatet till 4,0 (11,3) Mkr. Det s k balanskravsresultatet uppgår till 4,0 Mkr.
Ingen ny öronmärkning kan göras 2016 p g a resultatnivån utifrån kommunfullmäktiges regler kring öronmärkning och god ekonomisk hushållning (årets resultat skall överstiga 2 procent av skatter och statsbidrag för att öronmärkning skall
kunna göras). Av tidigare års öronmärkningar har dispositioner skett. Redovisas
under särskild not i balansräkningsnoterna. Ianspråktagandet av tidigare års
öronmärkningar har påverkat resultaträkningen.
För 2016 års respektive nämndresultat föreslås ingen resultatöverföring. Affärsverksamheten inom tekniska nämnden överförs fullt ut till de s k särskilda resultatfonderna som vid utgången av år 2016 uppvisar positiva saldon.
Beloppet för pensionsåtaganden uppgår vid 2016 års utgång till drygt 406 Mkr
(inkl skulder/åtaganden i "dotterföretag") en minskning med 18 Mkr från föregående år. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgår värdet av pensionsmedelsportföljen
till 379 Mkr. Andelen av åtagandet för framtida pensioner som säkrats mot tillgångar uppgår vid årsslutet 2015 till 69 procent.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 206,7 Mkr, nyupplåning har skett om 130
Mkr. Låneskuld vid utgången av år 2016 uppgår till 213,7 Mkr. Av våra samlade
tillgångar har 59,6 % finansierats med egna medel och resterande med ”korta och
långa lån” (den s k soliditeten uppgår alltså till 59,6%). För ej slutförda investeringsprojekt föreslås att investeringsobjekt om sammanlagt 37 930 tkr tilläggsbudgeteras och att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst
35 000 tkr.
Justerandes signatur
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Forts KF § 34
I årsredovisningshandlingens avsnitt ”redovisningsprinciper m m” redogörs för
vissa avvikelser mot vad de normgivande organ anser. Det gäller bland annat
hanteringen av den s k byggbonusen och den kommunala fastighetsavgiften för
åren 2008-2011.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 34.
Bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren och kommunchef Carin BeckerÅström redogör för årsredovisningen 2016. Frågor ställs av Håkan Freijd (M).
På ordföranden förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) redogör för den övergripande delen av årsredovisningen 2016. Därefter redogör närvarande ordföranden för respektive nämnd, Mariette Sjölund (S), Kjell Ivemyr (S), Tony Frunk (S)
och Thure Andersen (S) för sin del av årsredovisningen. Samtliga yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Åsa Kfouri (MP)
i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att fullmäktige riktar
anmärkning mot socialnämnden för bristande ekonomisk styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
I var sitt anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD)
bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar avslag på Jenny
Landernäs (M) yrkande.
Anförande hålls av Agneta Ivemyr (S) i vilket hon yrkar bifall kommunstyrelsens
förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande.
Revisorerna Bo Hedman (S), Per Hedfors (M), Göran Sonesson (KD) och NilsGunnar Karlsson (L) redogör för revisionsarbetet med årsredovisningen 2016
samt läser upp revisionsberättelsen. Vidare redogörs för vilka verksamheter som
granskats under 2016.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att kommunens årsredovisning
godkänns.
Justerandes signatur
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Forts KF § 34
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.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och med avslag på Jenny Landernäs (M) m fl
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att fastställa årsredovisningen för år 2016,
att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 37 930 tkr, enligt en till
ärendet hörande bilaga,
att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst 35 000 tkr, samt
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 35 miljoner kronor för att finansiera
tilläggsbudget 2017 för ej färdigställda investeringsprojekt.
Vidare beslutar kommunfullmäktige
att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2016 som en anmälan.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Bertil Bredin (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M),
Reinder Nispeling (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy
Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström (C), Anna Gunstad
Bäckman (C).

__________
Exp till: Bitr kommunchefen/ekonomichef Kenth Erngren
Samtliga nämnder/styrelsen
Revisionen under 2016
Nämndordförande under 2016
Kommunala bolag/förbund
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KF § 35
Sotningstaxa fr o m 1 juli 2017 samt årlig uppräkning enligt gällande sotningsindex Dnr 296/16
Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har kommit med ett klargörande vilket
organ som ska besluta om taxor om verksamheten drivs som ett kommunalförbund. HFD har i beslutet slagit fast att det är medlemskommuneras kommunfullmäktige och inte kommunalförbundet som ska fatta beslut om taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn. Regeringsformens 8 kapitel ska tolkas så att
den föreskriftsrätt som delegerats till en kommun inte följer över till kommunalförbundet om verksamheten bedrivs där. HFDs klargörande gällde taxor om livsmedelskontroll men omfattar även taxor beslutade utifrån lagen om skydd mot
olyckor (tillsyn, brandskyddskontroll, sotning) och lagen om brandfarliga och
explosiva varor (tillsyn och tillstånd). Kommunfullmäktige i Mälardalens Brandoch räddningsförbunds, MBR, medlemskommuner måste därför fatta beslut om
taxor för 2017 för att de ska vara giltiga.
HFDs klargörande gäller taxor för myndighetsutövning medan direktionen för
MBRs taxebeslut avser både myndighetsutövning och annan verksamhet. För att
få ett samlat taxebeslut för hela verksamheten föreslås att MBRs samtliga taxor
ska fastställas av kommunfullmäktige.
Mälardalens brand- och räddningsförbund hemställer därför att fullmäktige fastställer sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll samt att taxan får uppräknas
årligen med det för respektive år gällande sotningsindex.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 35.
Anförande hålls av Stieg Andersson (M).
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sotningstaxa fr o m den 1 juli 2017 i enlighet med direktionen för
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds tidigare beslut, samt
att sotningstaxan årligen får räknas upp med gällande sotningsindex.

_________
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund
Reglementspärmen
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KF § 36
Svar på motion av Reinder Nispeling (L) angående ceremoni för nya svenska
medborgare Dnr 241/16
Reinder Nispeling (L) anför i en motion den 23 oktober 2016: ”Från och med 1
april 2015 ska alla kommuner enligt lag ordna minst en gång per år en medborgarskapsceremoni för nya svenska medborgare som bor i kommunen för att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Detta sker sedan flera år i andra kommuner i
samband med nationaldagsfirandet. Kommunerna kan själva bestämma över
ceremoniernas innehåll men ett lokalt kulturellt inslag som inlederceremonin
skulle förstärka anknytningen till Hallstahammars kommun. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den som vid tidpunkten för inbjudan är
folkbokförd i kommunen och under de senaste 18 månaderna har förvärvat
svenskt medborgarskap på annat sätt än vid födelsen och inte tidigare bjudits in
till en sådan ceremoni. Medborgarskapet innebär för oss alla en viktig grund för
demokrati och samhörighet. Att vara svensk medborgare är också ett ställningstagande för sin egen framtid och Sveriges utveckling. Medborgarceremonin är en
välkomstceremoni med budskapet att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren, staten och kommunen och som
innebär både friheter, rättigheter och skyldigheter.
-/-/-/
Med hänvisning till ovanstående, föreslår vi kommunfullmäktige besluta
- Att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som behövs för att vi till kommande år (nationaldagen) skall kunna välkomna våra nya svenskar på ett högtidligt och värdigt sätt
- Att inbjudan till medborgarceremonin skickas i anslutning till medborgarskapet.
- Att relevant, även lokal, information lämnas i samband med inbjudan.
- Att samtliga politiska partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin.
- Att ett lokalt kulturellt inslag får inrama ceremonin.
- Att Hallstahammars kommun första ceremonin erbjuds till samtliga medborgare
i Hallstahammars kommun som blev svenska medborgare sedan året 2000 och
senare år”.
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 5 februari 2017: ”Sedan 2016
anordnar kultur- och fritidsförvaltningen, efter beslut av kultur- och fritidsnämnden, en årlig medborgarceremoni i samband med Tillsammansdagen som äger
rum i Hallstahammars centrum. Till 2016 års evenemang bjöds nya medborgare
sedan 2015 och 2016 in att i samband med Tillsammansdagen delta i en värdig
medborgarceremoni. Inför evenemanget bjöds samtliga medborgare in via ett
personligt brev. Ca 30 % av denna grupp av invånare hörsammade inbjudan med
sin närvaro. Ceremonin ägde rum i maj månad på Tillsammansdagens stora scen
där kommunfullmäktiges ordförande håll ett värdigt ceremonital.
I motionen önskar Liberalerna att medborgarceremonin ska erbjudas alla nya
medborgare sedan år 2000. Att bjuda in alla kommuninvånare som mellan
Justerandes signatur
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Forts KF § 36
perioden 2000-2014 blev registrerade som svenska medborgare planerar förvaltningen inte att genomföra eftersom:




intresset från dessa medborgare att vilja delta i en medborgarceremoni
bedöms lågt. Detta antagande baseras på 2016 års erfarenheter då ca 30 %
av alla registrerade medborgare under 2015-2016 närvarade.
det inte finns krav utifrån lag att medborgarceremonierna även ska innefatta kommuninvånare som är registrerade under åren 2000-2014.
det organisatoriskt kräver stora administrativa resurser, vilket förvaltningen i dagsläget inte har.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 februari 2017 § 12 att motionen ska
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritischefens skrivelse den 5 februari 2017.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 36.
I ett anförande yrkar Reinder Nispeling (L) bifall till motionen.
Anförande hålls av Thure Andersen (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Reinder Nispeling (L) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att alla nya medborgare som mellan perioden 2000-2014 blev registrerade som
svenska medborgare själva kan anmäla intresse om att delta i den årliga medborgarceremonin, samt
att motionen härmed ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs
av kultur- och fritidsnämnden den 22 februari 2017 § 12.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M),
Reinder Nispeling (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy
Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström (C), Anna Gunstad
Bäckman (C).

_________
Exp till: Reinder Nispeling
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-03
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()

KF § 37
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1
maj Dnr 248/16
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 30 november 2009 §
148.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2016 § 52 att fullmäktige ska
fastställa nya regler för bidrag till föreningar.
Inom kultur- och fritidsnämnden pågår en översyn av nu gällande regler. Under
arbetets gång har man funnit att vissa anpassningar behöver göras i reglerna innan
slutligt beslut fattas om nya regler. Bland annat behöver benämningen barn- och
bildningsnämnden bytas ut mot kultur- och fritidsnämnden.
Förslag till nya regler har upprättats.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 37.
Anföranden hålls av Hans Strandlund (M), Barbara Hallström (L), Catarina
Pettersson (S) och Thure Andersen (S).
Kommunfullmäktige beslutar medge revisor Per Hedfors (M) att uttala sig i
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 30 november 2009 § 148 fastställa regler
för bidrag till föreningar fr o m den 1 maj 2017, i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.

______
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Reglementspärmen
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KF § 38
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar – VA-taxa fr o m den 1 maj 2017 Dnr 67/17
Tekniska nämnden föreslår den 21 februari 2017 § 10 att fullmäktige ska fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar
fr o m den 1 maj 2017.
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 20 januari 2017 bland annat att
hösten 2016 installerades en slamkiosk vid Vallby pumpstation för att få möjligheten att mäta och ta betalt för externslam från spolbilar och andra aktörer.
Systemet är helt integrerat med kommunens vattenkiosker. Systemet förhindrar
att tömning sker utan att vara godkända av kommunen. Det som också kan nämnas är att kommunen har sen tidigare tagit betalt för externslammet genom renhållningstaxan. Syftet med installationen av slamkiosk är att kommunen får bättre
kontroll av hur mycket externslam kommunen tar emot för rening till reningsverket. Slamkiosken är också en förutsättning för att vi ska kunna debitera inkommande slam till VA-kollektivet då kollektivet ska ha betalt för rening av externt
slam.
Föreliggande förslag till taxa har kompletterats med avgiften för tömning av
externslam. Övriga avgifter är oförändrade. Förslaget speglar en någorlunda
verklighet för omhändertagande av externslam. Hallstahammars kommuns taxa
på förbrukningsavgift är 17,48 kr/m3 levererat vatten från och med 2017-01-01.
Av detta beräknas 60 % finansiera omhändertagande av spillvatten 17,48 x 0,6 =
10,5 kr/m3. Externslammet uppskattas till en koncentration på 4 gånger så stor
som belastningen för normalt inkommande spillvatten, detta blir då 10,5 x 4= 42
kr/m3 enligt gällande taxa.
Nu gällande va-taxa antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 198.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 38.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 19 december 2016 § 198 och från och med
den 1 maj 2017 fastställa ny taxa för Hallstahammars kommuns vatten- och avloppsanläggningar med lydelse i dess helhet i enlighet med en till ärendet hörande
bilaga, samt
att debiteringen ska ske kvartalsvis.
_______
Exp till: Tekniska nämnden
Reglementspärmen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 39
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag
(2001:453) kvartal 4 år 2016 Dnr 133/16
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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisorer, dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 visar att det fanns
åtta gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. Dessa fanns inom
äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen
fanns inga gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts.
Socialnämnden har den 26 januari 2017 § 9 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 41.
Anförande hålls av Mariette Sjölund (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

_______
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur
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KF § 40
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2016
Dnr 132/16
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 dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer,
dels till kommunfullmäktige.
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 4 år 2016 visar på att det vid
denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts.
Socialnämnden har den 26 januari 2017 § 8 beslutat att överlämna redovisningen
av ej verkställda beslut kvartal 4 2016 till bl a kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 42.
Kommunfullmäktige beslutar
att notera redovisningarna som en anmälan.

_______
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur
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KF § 41
Medlemskap i Världshälsoorganisationsens (WHO) nätverk för äldrevänliga
städer samt finansiering härför Dnr 33/17
Socialnämnden föreslår den 26 januari 2017 § 16 att kommunen ska ansöka om
medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Vidare föreslås att kostnaderna för deltagande ska täckas inom socialnämndens budget. För medlemskap i WHO:s globala nätverk utgår inga avgifter, dock
följer en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete
utifrån ramverket.
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2016 bl a att utifrån ett
internationellt arbete presenterade WHO regelverket för att främja lokalt utvecklingsarbete med syftet att skapa äldrevänliga städer. WHO har bildat ett
internationellt nätverk för städer som sluter upp bakom det äldrevänliga programmet. Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder och sägs därigenom
täcka 113 miljoner medborgare. I Norden finns Norge och Finland representerade, via Oslo respektive Tammerfors. I Sverige är i dagsläget endast Uppsala och
Göteborg med i nätverket.
WHO fokuserar på åtta områden för att stödja utveckling av äldrevänliga städer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tillgänglighet till byggnader och miljöer,
transporter,
boende,
gemenskap och fritidsverksamhet,
social inkludering (åldersdiskriminering),
medborgerligt deltagande och inflytande,
information och kommunikation, samt
vård, omsorg och service.

Medverkan i WHO:s nätverk möjliggör vidare erfarenhetsutbyte med städer över
hela världen. Hallstahammar kan dela med sig av de många initiativ på äldreområdet där kommunen varit mycket framgångsrik, till exempel vad gäller fallprevention antihalkkampanjer/halkfria vägar, uppsökande verksamhet, äldreombud,
avgiftsfri kollektivtrafik, träffpunktsverksamheter, avgiftsfria äldregym både utomhus och inomhus, Hälsans stig, tillgänglighetsarbetet i allmännyttan, väntjänst
och seniormässor. Hallstahammar skulle bli synlig för sitt arbete inom äldreomsorgen i ett internationellt sammanhang och med medlemskapet även föregångare
i Sverige i arbetet kring att åstadkomma äldrevänliga städer. Medlemskapet innebär en unik chans för Hallstahammar att bli en av de första kommunerna i landet
som placerar Sverige på WHOs karta över länder med engagemang för äldrevänliga kommuner/städer.

Justerandes signatur
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Forts KF § 41
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 43.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) i vilket han yrkar bifall till Jenny
Landernäs (M) avslagsyrkande,
I var sitt anförande yrkar Mariette Sjölund (S) och Catarina Pettersson (S) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Anna Gunstad Bäckman (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för en redovisning av kommunens kostnader av medverkan i nätverket, dels direkta kostnader
som personalkostnader samt kostnader för det internationella nätverkandet, dels
kostnader på längre sikt som medlemskapet förpliktigar genom flerårigt utvecklingsarbete utifrån ramverket.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige att avslå
Anna Gunstad Bäckmans (C) återremissyrkande.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för
kommunstyrelsens förslag att ansöka om medlemskap i WHOs nätverk röstar ja
och den som röstar för bifall till Anna Gunstad Bäckmans (S) återremiss röstar
nej.
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs.
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 26 ledamöter röstat ja och 13
nej (bilaga 1 § 41/2017). Kommunfullmäktige har således bifallit Anna Gunstad
Bäckmans (C) återremissyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar således
att återremittera ärendet för en redovisning av kommunens kostnader av medverkan i nätverket, dels direkta kostnader som personalkostnader samt kostnader för
det internationella nätverkandet, dels kostnader på längre sikt som medlemskapet
förpliktigar genom flerårigt utvecklingsarbete utifrån ramverket.

_______
Exp till: Socialnämnden

Justerandes signatur
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KF § 42
Riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun Dnr 80/17
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun tydliggörs
grundläggande regelverk och ansvar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 44.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S).
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för representation i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet
hörande bilaga.

_______
Exp till: Samtliga nämnder/styrelsen
Reglementspärmen
Kommunchefen
Bitr kommunchefen/ekonomichefen
HR-chef
Kundcenterchef
Näringslivschef
Kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 43
Riktlinjer för uppvaktning av föreningar i Hallstahammars kommun
Dnr 78/16
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för uppvaktning av föreningar i Hallstahammars kommun
tydliggörs grundläggande regelverk och ansvar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 45.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för uppvaktningar av föreningar i Hallstahammars kommun, enligt en
till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Samtliga nämnder/styrelsen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 44
Riktlinjer för vänortsverksamet i Hallstahammars kommun Dnr 79/17
Kommunfullmäktige beslutade den 9 maj 2009 § 92 om riktlinjer för representation Hallstahammars kommun och dess bolag. I riktlinjerna regleras bl a bestämmelserna om hedersbevisning och uppvaktning av anställda och förtroendemän, vänortsverksamhet och uppvaktningar av föreningar m m.
En översyn har gjorts av riktlinjerna för representation och en uppdelning av
dokumentet har gjorts för de olika områdena.
I förslag till riktlinjer för vänortsverksamhet i Hallstahammars kommun tydliggörs grundläggande regelverk och ansvar.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 20 mars 2017 § 46.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 9 maj 2009 § 92 i tillämpliga delar anta
riktlinjer för vänortsverksamhet i Hallstahammars kommun, enligt en till ärendet
hörande bilaga.

_______
Exp till: Vänortskommittén
Reglementspärmen

Justerandes signatur
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KF § 45
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående framtagande av en
träbyggnadsstrategi Dnr 157/16
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i motion den 23 maj 2016: ”Sverige och världens utmaning är att ställa om till ett hållbart samhälle där vi använder oss av förnyelsebara material och som påverkar vår miljö så lite som möjligt.
Centerpartiet vill att Hallstahammars kommun på ett konkret sätt prioriterar trä
vid byggnationer. Vi har en hel del goda exempel på detta. Att bygga staden i trä
är något som blivit vanligare sedan det i mitten av 90-talet blev tillåtet att använda trä som bärande material i bl.a. flervåningshus. Sedan sekelskiftet har träbyggnation av flerfamiljshus och broar ökat stadigt. Drygt 200 kommuner i
Sverige byggs nu bärande moderna träkonstruktioner i flervåningshus eller större
andra byggnader eller i broar.
Byggande i trä är utan tvivel det mest miljömässiga och kostnadseffektiva som
finns på bygg- och bostadsmarknaden idag. Byggtiden kan kortas och personalstyrkan i byggprocessen kan minska. Byggplatserna försvinner till förmån för
montageplatser. Transportkostnaderna kan halveras då råvaran väger mindre än
traditionella byggmaterial och att den kan produceras på nära håll. Många fabriker för byggnadssystemen läggs nära skogsråvaran, det vill säga i landsbygd.
Därmed kan arbetstillfällen flyttas till landsbygdsområden. Trä ger också ett sunt
och trivsamt inomhusklimat, då trä har en fuktutjämnande kapacitet. För miljön
innebär det sänkta koldioxidutsläpp. Träbroar är ett annat exempel på träbyggnadsteknikens fördelaktiga tekniska och ekonomiska potential.
Allt fler kommuner antar nu en träbyggnadsstrategi för att öka andelen trähusbyggande i sina kommuner. En sådan strategi skulle sätta fokus på en miljömässig
och ekonomiskt hållbar samhällsbyggnad.
Jag vill härmed yrka på
Att Hallstahammars kommun antar en träbyggnadsstrategi.”
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2016 bland annat att
”Det finns en lång tradition i Sverige att bygga i trä. Det var länge förbjudet att
bygga högre bostadshus i trä men när normerna ändrades 1994 så blev det åter
tillåtet att bygga bostadshus högre än 2 våningar med trästommar. Flera kommuner i Sverige har antagit Träbyggnadsstrategier för att öka användningen trä i
byggandet. Det finns många fördelar att bygga i trä men också nackdelar.
Fördelarna kan vara att
- Trä knyter an till befintlig bebyggelse i trä
- Produktion av trähus ger lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande produktion av hus med betongbyggnadsteknik
- Det blir enklare grundläggning med trähus p.g.a deras lägre vikt
Justerandes signatur
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Forts KF § 45
- Trästommar har bättre motståndskraft än stål mot höga temperaturer vid en
brand
Nackdelar kan vara att
- En träbyggnadsstrategi i alltför hög grad styr vilka material som ska väljas
vid byggande
- Tyngre material har högre värmetröghet vilket jämnar ut temperaturer
mellan varma och kalla perioder
- Tyngre material är också bättre i många fall på att ta upp stomljud än trähus
- Även om man tillåter bostadshus högre än 2 våningar att byggas i trä så
innebär träfasader i vissa fall att särskilda lösningar behövs för att klara
brandkraven.
Mindre byggnader byggs ofta i trä som material i både stomme och som fasadmaterial. Vid högre och större byggnader så blir byggandet mer komplicerat och
det medför att fler faktorer måste värderas innan beslut tas om vilket material som
ska användas. Kommunen bygger inte bostäder i normalfallet utan dessa byggs av
andra byggherrar som är inriktade på bostadsproduktion. För att en träbyggnadsstrategi ska bli framgångsrik så måste målet vara att användningen av trä ska öka
vid byggandet av högre byggnader i kommunen. Detta eftersom trä redan nu i
huvudsak används vid lägre byggnader. För att få fler att vilja bygga hållbara bostäder i kommunen så bör kommunen vara öppen för byggande i det material som
är mest lämpligt i det enskilda fallet. Kommunen har för avsikt att ta fram en klimatplan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Planen har även för
avsikt att klargöra vilka åtgärder är kostnadseffektiva och lämpliga i Hallstahammar. En träbyggnadsstrategi skulle kunna vara en sådan åtgärd.”
Tekniska nämnden föreslår den 14 december 2016 § 141 att motionen ska anses
besvarad med hänvisning till tekniska förvaltningens skrivelse den 4 november
2016.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2017 § 8.
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall till
motionen.
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)
yrkande.
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Forts KF § 45
Kommunfullmäktige beslutar
att intentionerna i motionen kommer att beaktas i framtagande av klimatplan för
Hallstahammars kommun varvid motionen ska anses vara besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M),
Reinder Nispeling (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy
Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström (C), Anna Gunstad
Bäckman (C).

_______
Exp till: Anna Gunstad Bäckman
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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KF § 46
Svar på interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående etablering
av privata alternativa förskolor i kommunen Dnr 280/16
Anna Gusntad Bäckman (C) anför i en interpellation ”Alternativ barnomsorg är
en självklarhet i så gott som hela Sverige. I vissa fall sätter dock kommunpolitiker
käppar i hjulen när driftiga entreprenörer vill förverkliga sina pedagogiska idéer
och erbjuda barn och föräldrar valfrihet inom barnomsorgen. Något som minskar
såväl företagsamheten som valfriheten och som medför en negativ utveckling i
kommunen. Hallstahammars kommun har två privata etablerade förskolor och nio
kommunala. En av de kommunala förskolorna ligger i Strömsholm och en i Kolbäck. Om dessa kommunala förskolor har någon speciell inriktning står inte på
kommunens hemsida. De privata förskolorna ligger båda i Hallstahammar. Den
ena privata förskolan har en profilering som är miljö och mat, arbetar för certifieringen Grön Flagg och den andra har inriktning på musik och musikens möjligheter att utveckla/stimulera barns kreativitet och lärande. Jag vet att flera vill
starta och etablera fler förskolor i olika delar i Hallstahammars kommun, men har
bemötts med luddig information och uppgifter om hur de kan gå till väga. Det har
vittnats om att vid förfrågningstillfället till kommunen att det är svårt och otroligt
dyrt att planlägga om fastigheter till förskoleverksamhet. Detta bemötande kan få
många att backa från sin dröm att få starta en förskoleverksamhet med en speciell
inriktning. Om Hallstahammars kommun har flera olika inriktningar och alternativ barnomsorg så stärker det Hallstahammar kommuns varumärke och stärker
attraktiviteten. Då Hallstahammar rankas som en topprankad företagskommun
enligt kommunen själv, hur rimmar detta med att det vittnas om etableringssvårigheter och dåligt bemötande från kommunen gällande uppstart av privata förskolor?
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:
- Hur ser kommunen på etableringar av privata och alternativa förskolor i kommunen?
- Hur säkerställer Hallstahammars kommun att en rättvis och informativt svar från
kommunen ges samt vägledning till dem som vill starta privata förskolor?
- Hur ser kommunen på att anordna sin förskoleverksamhet till olika alternativa,
attraktiva inriktningar”
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Ivemyr (S) anför i sitt svar ”Hur
ser kommunen på privata och alternativa förskolor i kommunen? Vi i majoriteten
har inte och kommer inte att aktivt söka privata alternativ till våra kommunala
förskolor. Hur säkerställer Hallstahammars kommun att ett rättvist och informativt svar från kommunen ges samt vägledning till dem som vill starta privata förskolor? Vill man starta en privat förskola i kommunen får man den information
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Forts KF § 46
man behöver genom att kontakta vår barn- och utbildningsförvaltning och via
dem får man vägledning. Hur ser kommunen på att anordna sin förskoleverksamhet till olika alternativa, attraktiva inriktningar? Vad gäller profil på våra förskolor så har man infört grön flagg, men utöver det så har vi politiskt inte föreslagit
någon profilering utan att verksamheterna själva väljer vilken typ av pedagogik
man vill inrikta sig på.”
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Kjell Ivemyr (S), Åsa Kfouri
(MP), Jenny Landernäs (M) och Catarina Pettersson (S).
Interpellationen anses härmed besvarad.
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KF § 47
Anmälan av motion av David Lindberg (L) angående näridrottsplats i
anslutning till Näslunds skola 58/17
David Lindberg (L) anför i en motion ”När vi ska bygga ut Näslundskolan för att
kunna ta emot ett större elevunderlag så borde vi även se skolan som en helhet.
När skolan byggs ut kommer vi ges all möjlighet att se över närområdet kring
skolan och med detta även barnens framtida lekyta. Till detta faller även dom invånare som bor närmast skolan, det skulle heller inte hindra ungdomar från hela
kommunen att kunna mötas på en välgjord plats för spontana och planerade händelser såväl idrottsinriktade som sociala. Citat: ’En näridrottsplats kan vara en
gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv där det ges möjlighet att spela
många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att spontant utöva
idrott, något som är bra för folkhälsan.’ Det jag vill att kommunen utreder är
möjligheten att göra en större satsning med en näridrottsplats som såväl kan
stärka skolan och dess barn i spontanidrott men även fungera som ett hjälpmedel
till skolans idrottslärare. Att göra en satsning som denna skulle innebära ett stort
lyft för såväl området men även kommunen. Det råder inget tvivel om att kommunen bör bygga en näridrottsplats och när vi gör det så finns möjlighet till både
en ekonomisk vinst när man ändå ska bygga på platsen men även att självklart
bygga detta på en plats i kommunen som idag står med ytterst lite skadegörelse.
Det är en väldigt bra investering för framtiden. Jag önskar även att skolan själv
lyfts in i hur dom ställer sig till denna möjlighet såväl rektor som idrottslärare vad
jag hört ser positivt på en utveckling som denna. Om vi ska genomföra en satsning som denna så är det väldigt viktigt att dom som använder denna plats dagligen är med i dialogen tidigt. Ett möjligt exempel skulle kunna se ut som nedan
enkla illustration gjord från hur området ser ut idag.-/-/-/Fördelen med ett bygge
som denna är permanenta linjer för spontanidrott utan att påverka möjligheten för
att kunna spola is under vintertid. Ett av dom bättre idéerna jag funnit är bland
annat permanenta markeringar för brännboll, det finns så många smarta lösningar
man kan få till att man funderar varför det inte gjorts tidigare.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 48
Anmälan av motion av David Lindberg (L) angående miljöriktigt och kostnadsbesparande reningsverk Dnr 74/14
David Lindberg (L) anför i en motion ”Jag önskar att kommunen utreder och
undersöker om och när vi kan investera i ett nytt reningsverk. Tekniken finns idag
för att effektivt återvinna avloppsslam och allt som hör därtill. Skillnad från idag
är att en modern installation betalar sig själv ganska omgående men framförallt
skapar intäkter som kan göra mycket gott inom kommunen. Möjligheten finns att
göra del av tekniska förvaltningen ekonomisk oberoende genom att bygga nytt,
detta på grund av att restprodukten görs om till bränslepellets alternativt granulat
där sistnämnda ger större intäkter än andra alternativ. En satsning som denna
skulle ge kommunen bättre ekonomiska samt miljömässiga förutsättningar inför
framtiden. Totalt sett så är en genomlysning av dagens system vi använder önskvärt då det kan göras effektivare och skapa en bättre reningsprocess. Nackdelen är
att detta område sällan syns utåt och då är ett område alla förväntar sig att någon
annan ska lösa men resultatet blir att det står still och dom enda krav som ställs
mot reningen är den som ställs i lag. Vi har idag stora mängder läkemedel som är
väldigt besvärliga att rena men något som förstör miljön långsiktigt som vi måste
tillsammans ta krafttag kring. Ett tydligt exempel på detta är att vi idag ser stora
mängder p-piller som försvinner ner i våra avlopp och där reningsverken idag
generellt har stora besvär att rena från det vatten man släpper ut. Resultatet av
preventivmedel i våra vatten är ganska enkelt att misstänka och se effekter av hur
det påverkar djur/natur, sedan vad resterande läkemedel gör för omgivningen är
osäkert om vi någonsin kommer kunna se omfattningen av. En intressant satsning
är den som görs på Gotland där man ser på alternativ för att slippa skicka sitt slam
till fastlandet och istället kunna ta tillvara på det själv, till detta vill man självklart
kunna ta tillvara på dom restprodukter som kan framställas. Något som absolut
kan vara värt att följa utvecklingen på.
Att:
*lämplig förvaltning genomför besök på befintliga alternativa reningsanläggningar där man löst problem såsom läkemedel och andra besvärliga reningar,
även ändrat dom tidigare negativa ekonomiska förutsättningar som funnits till
positiva. Detta för att utbilda befintlig personal på alternativa sätt att jobba med
reningsverk och ge kommunen bättre förutsättningar för framtiden med inspirerad
personal.
*Utreda om vilka alternativ som finns för ekonomisk och miljö effektivare rening
av vårt avloppsvatten.
*Ta fram förslag med kostnad och miljöeffekts analys som underlag för att kunna
ta ställning för möjlig satsning på nytt reningssystem för kommunen.
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 49
Anmälan av interpellation av David Lindberg (L) angående minnesplats i
Hallstahammars centrum Dnr 59/17
David Lindberg (L) anför i en interpellation ”Jag blev nyligen upplyst om en
person som jag aldrig hört talas om tidigare. En bekant till mig upplyste om detta:
“Tänkte på det när Israels ambassadör var i hallsta förra året(2016) och det hördes
inget om det. Vlt skrev lite om det. Och jag tror inte att vi kommer få så många
till ortsbor som delar hedersbetygelser med X X och X X.”
Personen det handlar om är X X. En person som gjort mycket för andra och
bodde bland oss i vår kommun. Jag ser hur vi skulle kunna ha en plats där det
finns utrymme för fler människor som vi möter på vägen i framtiden och visa att
vi hedrar dom som hedras bör. Vi ska vara stolta över vad våra invånare i kommunen har gjort för andra människor i sina liv, kan se hur detta även kan utvecklas till en möjlighet för invånare att tipsa om människor värda omnämnande på en
sådan plats.
Min fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande om detta är något som bör
tas med i den vidareutveckling av Hallstahammar centrum som vi håller på med
just nu, skapa en plats där människor värda att hedras och minnas ska gå att läsa
om.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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KF § 50
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående uppföljning av motionen barnpilotverksamhet Dnr 91/17
Anna Gunstad Bäckman (L) anför i en interpellation ”Socialförvaltningschef
Lillemor Qvist och Socialnämndens ordförande Mariette Sjölund redovisade på
en presentation från Socialförvaltningen den 6:e mars 2017 att barn och unga har
nu ett ökat behov av sociala insatser. Dvs barn och unga har större behov att
fångas i det sociala skyddsnätet så att de inte kommer att fara illa och att de får
bra förutsättningar att inte hamna snett i samhället. Förklaringen sades att ungdomscoacherna möter dessa barn och unga i större utsträckning nu och rapporterar in detta. Så behovet verkar ha funnits en lång tid men att nu ser ungdomscoacherna dessa barn och unga med ett stort behov. Detta är oerhört alarmerande.
Trots detta så har inte Centerpartiets motion om barnpilotsverksamhet blivit behandlad, då denna insats i motionen skulle fånga upp barn och ungdomar som far
illa eller som är på väg att fara illa. Motionen lämnades in 2015!
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:
Hur ställer sig de ansvariga i kommunen att motionen inte har blivit behandlad då
barn och unga far illa i Hallstahammars kommun år efter år?
Varför bifalls inte motionen och startar upp denna verksamhet, då det vittnas år
efter år att barn behöver sociala skyddsnät av olika alternativ i olika sociala
miljöer?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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KF § 51
Anmälan av interpellation från David Lindberg (L) angående hastigheter på
Rallstavägen Dnr 115/17
David Lindberg anför i en interpellation ”Från korsningen vid Ingo macken och
rallstavägen upp till gamla tunaskolan går det obehagligt fort. Boende längs
sträckan är oroliga för olyckor med såväl fordon som deras barn när bilarna swishar förbi. Det finns många enkla och kostnadseffektiva åtgärder att göra för att
hantera detta bekymmer, jag är väl medveten om att detta problem förekommer
på fler ställen i kommunen. Vi ska stärka tryggheten för alla som bor i kommunen
och hastigheten på fordon är en av dom enklare bekymmer vi kan jobba med.
Min fråga är då till Tekniska Nämndens ordförande:
Vad för åtgärder har vidtagits samt är på gång för att sänka hastigheten längs
rallstavägen.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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