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Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 april 2017 klockan 08.15. 
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  Carina Iwemyr 
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KF § 52 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktig beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Rolf Korsbäck (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 27 april 2017, klockan 08.15. 
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KF § 53 

 

Information om planprogram för centrum i Hallstahammar   Dnr 241/15 

 

Planchef Jacob Lithammer redogör för framtagande av planprogrammet. I okto-

ber 2015 beslutades att ett planprogram för Hallstahammars centrum skulle tas 

fram. Syftet med planprogrammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på 

Hallstahammars centrums framtida utveckling där ett helhetsperspektiv ges. 

Syftet är även att knyta ihop det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet 

och på så vis underlätta utvecklingen av centrum för kommande detaljplaner. 

Planprogrammet ska främja att centrum blir en funktionsblandad stadsdel.  

 

En omfattande medborgardialog har genomförts. Totalt inkom nästan 800 syn-

punkter, vilket ses som en stor framgång i dialogarbetet och en mycket värdefull 

inblick i hur invånarna vill att Hallstahammars centrum ska utvecklas. Parallellt 

med dialogerna beställdes en samlokaliseringsutredning där syftet var att utreda 

en framtida kollektivtrafiklösning genom en samlokalisering av buss- och tågtra-

fiken. Utredningen har också legat till grund för det framtagna planförslaget. Av 

programmet framgår bl a hur man vill knyta samman centrum och förtäta med 

bostäder. Var det ska finnas aktivitetsytor och mötesplatser och var det ska 

finnas parkeringar och hur trafiken ska ledas.  

 

Under samrådstiden som pågick under perioden 13 februari – 9 april 2017 inkom 

81 synpunkter. Bl a framgår att man tycker att det är viktigt att planprogrammet 

tas fram och det som helhet är ett bra förslag. Övriga synpunkter som framförts 

är bl a: 

 

Trafik: Oroliga för biltrafiken och parkeringar; genomfartstrafik för Åkerigatan 

Buss: Vill ha kvar hållplatsen i centrum för buss 511; busslinje och busshållplat-

ser; samordning av busshållplatser 

Bostäder: De flesta vill ha mer bostäder; bostäder vid Västeråsvägen; vill ha 

finare byggnader i centrum och att befintliga fräschas upp 

Parkering: Parkeringshus behövs inte; alternativa parkeringslösningar; flexibel 

användning av parkeringshuset 

Utformning av centrum: En stor lekplats för barnen; kulturmiljövärdena; fler 

restauranger, caféer m m; tillgänglighet till vårdcentralen; kopplingen till handeln 

och användningen av byggnader. 

 

Planprogrammet förväntas antas av kommunfullmäktige i september 2017. Där-

efter kommer arbetet med detaljplanen för etapp 1.att starta upp.  
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KF § 54 

 

Information från de förtroendevalda revisorerna   Dnr 17/17 

 

Revisor Nils Gunnar Karlsson (L) redogör för genomförd granskning av kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt. 
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KF § 55 

 

Exploateringsbudget i avvaktan på slutligt beslut i mål och budget 2018-2020    
Dnr 86/17 

 

Ekonomichefen/bitr kommunchefen anför i skrivelse den 28 mars 2017: Hallsta-

hammars kommun växer och för att ytterligare kunna växa vidare behövs nya om-

råden för bostadsbyggande. Ett flertal planer har vunnit laga kraft eller beräknas 

göra det i närtid. Områden som nu är aktuella för byggnation är exempelvis 

Knektbacken och kvarteret Fasanen i Hallstahammar och Vattentornområdet och 

”Myrantomten” i Kolbäck. För att genomföra dessa projekt och kommande pro-

jekt behöver reglerna kring hur exploateringen skall hanteras och över hur lång 

tid kalkylerna skall beräknas på tas fram. Fram till år 2016 har vi stämt av exp-

loateringen i respektive årsbokslut och i de fall vi har kunnat kostatera att kostna-

derna överstiger intäkterna för exploateringsområdet resultatfört differensen. De 

nya aktuella områdena är större än vanligt och delvis förknippande med stora ini-

tiala kostnader för exempelvis sanering av mark efter tidigare verksamhet, vidare 

är flera av planerna förknippade med kostnader för ledningar gator m m som 

behöver täckas över en längre tidsperiod. Ett nytt koncept för hur vi skall hantera 

exploateringen behöver tas fram. För att inte tappa fart behövs ett tillfälligt beslut 

som får gälla tills nya regler kan antas. Planeringen är att dessa regler skall kunna 

föreläggas kommunfullmäktige vid junisammanträdet då även Mål och Budget 

2018-2020 skall behandlas. 

 

I investeringsbudgeten för åren 2017-2019 finns nettobelopp om 5 Mkr för exp-

loateringsverksamheten. Utöver detta belopp erhöll vi i slutet av 2016 ”Bygg-

bonus” om 7,3 Mkr. Föreslås att 5 Mkr av detta belopp för användas för att 

komma igång med de nya områdena, resterande belopp kan användas för att 

sänka bokfört värde på Siriushusen (Trollebo) och huset som nu uppförs i Kol-

bäck för att hålla nere hyresnivåerna. 

 

Preliminära bruttokalkyler är framtagna av tekniska förvaltningen och uppvisar 

följande 

Myrantomten   2 Mkr (30 bostäder) 

Vattentornet  12 Mkr (30 bostäder) 

Fasanen  15 Mkr (27 bostäder) 

Knektbacken  24 Mkr (150 bostäder) 

Knektbacken sanering 13 Mkr varav ca 50% kan erhållas i statsbidrag 

 

Sammantaget beräknas exploateringen överslagsmässigt brutto kosta 66 Mkr. 

Direkta intäkter kommer inte att räcka till. Dock skall en hel del av kostnaderna 

ovan ses som en ”tillgång för alla kommuninnevånare”. Det som direkt säljs 

vidare till bostadsbyggarna är det som skall årligen stämmas av och om så är 

fallet, resultatförs om inte reglerna medger annan hantering. Rådet för kommunal 

redovisning har gett ut en bindande rekommendation som vi har att följa hur  
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Forts KF § 55 

 

exploateringsredovisningen skall upprättas. Visst utrymme finns inom rekom-

mendationen för lokala ställningstaganden och framförallt gäller detta hur det 

egentliga exploateringsområdet kan avgränsas och vad som är kommunens egen 

satsning på förbättrad infrastruktur och för en mer trivsam närmiljö. 

 

För att påskynda arbetet med att öppna för nyproduktion föreslås att tillfälliga 

exploateringsregler införs som i huvudsak följer redovisningsrådets rekommen-

dation kring exploateringsverksamheten men att det egentliga exploateringsom-

rådet, som direkt behövs för bostadsbyggandet är avgränsningen. Övriga åtgärder 

inom området som är till gagn för hela kommunen tillgångsförs och för att över 

tid täcka ränta, avskrivning samt drift måste tekniska nämndens budgetram utökas 

för ökade nettokostnader. I Mål och Budgetplanen för 2018-2020 sker sedan den 

slutliga bedömningen över årliga ramar för exploateringsverksamheten, med om 

möjligt en uppdelning i en del för den direkta bostadsproduktionen samt en del 

för övriga satsningar i området (kommunens tillgång). 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 april 2017 § 64. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att, i avvaktan på permanenta nya regler för hur exploateringsverksamheten skall 

hanteras, anta tillfälliga regler för år 2017 där ovanstående principer i huvudsak 

skall gälla, samt  

 

att utöver de 5 Mkr som finns i investeringsbudget 2017 tillföra 5 Mkr till 

exploateringsverksamheten från den s k byggbonusen. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Ekonomi och planering 
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KF § 56 

 

Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 109/17 
 

Kommunallagen (5:33) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-

mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen 

väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad 

som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 

kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 

motioner som inte är färdigberedda. 

 

Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 

den 31 mars 2017. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 april 2017 § 69. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
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KF § 57 

 

Projektering för utökat VA-verksamhetsområde Bergs kyrkby, Tibble, 

Svenby och Norrby – finansiering härför   Dnr 87/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 7 mars 2017 § 27 att tekniska nämnden ska be-

viljas ett räntefritt lån om 500 000 kronor från skattekollektivet för täckande av 

kostnader för förstudie av dricksvattenanläggning och spillvattenhantering till de 

fastighetsägare som omfattas av utökat verksamhetsområde (VO) i Bergs kyrkby, 

Tibble, Svenby och Norrby. 

 

Efter föreläggande från Länsstyrelsen om att anordna kommunalt dricksvatten till 

de fastighetsägare som omfattas av ett utökat verksamhetsområde (VO) i Bergs 

kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby har tekniska förvaltningen startat en förstudie 

för att utreda förutsättningar för detta. 

 

Inom tidsramen fem år ska en kommunal VA-anläggning för dricksvatten var i 

drift i det utökade verksamhetsområdet. I förstudien kommer även möjligheten att 

samförlägga ledningar för avlopp och att ansluta fastighetsägarna till avlopp att 

ingå. Detta för att långsiktigt leva upp till skyddet för människors hälsa och miljö.  

 

Tomrör för fiber kommer också att samförläggas i samma schakt om önskemål 

för detta finns och fiberdragande verk är beredda att betala merkostnaden för 

detta. 

 

I den uppskattade kostnaden på 500 000 kronor för förstudien ingår: 

 konsulttjänster inom geoteknik, fornminne, kalkylering, projektering och 

juridik, 

 samordning, annonsering etc, 

 övriga utredningskostnader som idag inte är kända. 

 

För att kunna komma igång med projekteringar enligt ovan anhåller nämnden hos 

kommunfullmäktige om ett räntefritt lån om 0,5 miljoner kronor från skatte-

kollektivet för täckande av kostnader för en förstudie av dricksvattenanläggning 

och spillvattenhantering till de fastighetsägare som omfattas av utökat verksam-

hetsområde (VO) i Bergs kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby. Återbetalning av 

lånet sker i samband med att anslutningsavgifterna från fastigheterna debiteras.  

 

Kostnaderna för den utökade verksamhetsområdet kommer att budgeteras i kom-

mande investeringsbudgetar när projektetet är tidsatt och kalkyl finns framtagen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 april 2017 § 70. 
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Forts KF § 57 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja tekniska nämnden ett räntefritt lån om 500 000 kronor från skatte-

kollektivet för täckande av kostnader för förstudie av dricksvattenanläggning och 

spillvattenhantering till de fastighetsägare som omfattas av utökat verksamhets-

område (VO) i Bergs kyrkby, Tibble, Svenby och Norrby. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Ekonomi och planering 
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KF § 58 

 

Svar på 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 per-

son 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 Raoul Wallenberg och Oskar 

Schindler.’ 

Personen det handlar om är XX. 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 kom-

munen har gjort för andra människor i sina liv, kan se hur detta även kan utveck-

las 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.” 

 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) anför i sitt svar ”-/-/ Iden 

om någon form av minnesplats i Hallstahammar har över tid diskuterats från och 

till. Jag stödjer Davids ide att ta med och titta vidare på det i samband med för-

nyelse av Hallstahammars kommun.” 

 

Anföranden hålls av David Lindberg (L) och Catarina Pettersson (S). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 59 

 

Svar på 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 ung-

domscoacherna möter dessa barn och unga i större utsträckning nu och rappor-

terar in detta. Så behovet verkar ha funnits en lång tid men att nu ser ungdoms-

coacherna dessa barn och unga med ett stort behov. Detta är oerhört alarmerande. 

Trots detta så har inte Centerpartiets motion om barnpilotsverksamhet blivit be-

handlad, 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?” 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kjell Ivemyr (S) anför i sitt svar 

”Motionen är hos barn och utbildningsnämnden för beredning och det kommer ett 

svar på den i höst.” 

 

Anföranden hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och Kjell Ivemyr (S). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 60 

 

Svar på 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 swis-

har 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.” 

 

Tekniska nämndens ordförande Marijo Edlund (S) anför i sitt svar ”-/-/- Jag vill 

börja med att säga att trafikövervakning är en polisiär och inte en kommunal 

angelägenhet. Att använda trafiksäkerhetsåtgärder för att minska hastigheterna 

och därmed riskera att försämra framkomligheten för utryckningsfordon såsom 

polis, ambulans och brandkår är det sista man vill behöva göra, om vi alla visade 

hänsyn, pratade med grannar och närboende skulle detta inte behövas. Värt att 

notera att hastighetssänkande trafiksäkerhetsåtgärder även ses som ett 

irritationsmoment av närboende. Tekniska förvaltningen bygger självklart inte 

trafiksäkerhetsåtgärder förrän man har konstaterat att ett behov verkligen 

föreligger. En sådan behovsanalys brukar i regel börja med att man ser över 

trafiksituation och hastighet på aktuell sträcka för att sedan göra en bedömning 

om vilka åtgärder som är lämpliga att utföra tex. ytterligare hastighetsskyltar, 

dialog med polisen och uppmärksamma behovet av extra övervakning och som 

sista åtgärd bygga farthinder/trafiksäkerhetsåtgärder. Baserat på inkomna 

synpunkter och klagomål har trafiksäkerhetsåtgärderna på Rallstavägen utformats 

utifrån just en sådan behovsanalys. Farthindren (chikanerna) på Rallstavägen 

kommer att placeras mellan gamla Tunaskolan och Tegelbruksvägen. Tekniska 

förvaltningen fick i slutet av 2016/början av 2017 muntligen besked om att man 

blivit beviljat statlig medfinansiering till åtgärder för att förbättra miljö och 

trafiksäkerhet för det kommunala vägnätet 2017. Den dyraste åtgärden blev dock 

endast beviljad en mindre del av det sökta beloppet. Under mars månad erhålls 

starttillstånd för projekten Bergsgatan i Kolbäck, Rallstavägen i Hallstahammar, 

Baldersvägen i Hallstahammar, Skolgatan i Hallstahammar samt Södra 

Gärdesvägen i Hallstahammar. Södra Gärdesvägen i Hallstahammar beräknas 

påbörjas under augusti månad medans övriga arbeten inkl. Rallstavägen beräknas 

påbörjas under maj månad (efter att vårstädningen/sopningen är klar) och alla 

arbeten beräknas vara slutförd under oktober månad.  

 

Anföranden hålls av Peter Ristikartano (MP) och David Lindberg (L). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 
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KF § 61 

 

Anmälan av motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn 

Estelli, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) 

angående extra förstärkning av sommarlovsaktiviteter    Dnr 137/17 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 

Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 ”Helger 

och lov är inte bara förknippat med sol, bad och första jobbet. Det är också för-

knippade med ökad risk för våldsbrott och stök. Slutet på förra sommaren var det 

oroligt i Hallstahammar. De senaste veckornas händelser med stenkastning mot 

polis, skadegörelse och ungdomsbråk skapar oro för framtiden. Vi vet att ledighet 

och sysslolöshet, självvald eller påtvingad, leder till oro och rastlöshet som många 

gånger tar sig utåtagerande uttryck.  

Låt oss dock vara tydliga. Det är aldrig samhällets fel, det är aldrig skolans fel, 

det är helt enkelt aldrig någon annans fel. Vi är alltid ansvariga för våra egna 

handlingar, det är vi själva som väljer om vi vill följa lagar och bestämmelser 

eller bryta mot dem. 

Men det finns delar som samhället, som 'någon annan' kan göra för att försöka 

skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det kan handla om sommarjobb, prak-

tikplatser, aktiviteter, lovskolor och annat. Här vill vi att kommunen tar ett större 

ansvar. Vi vet att lov och ledigheter ofta ger mer bus och stök när de vanliga ruti-

nerna bryts och man inte längre har skolan att gå till. Med tanke på vårvinterns 

oroande utveckling är det viktigt att vi höjer beredskapen inför sommarlovet. 

Vi vill att man tar ett större grepp över sommarlovet från kommunens sida. Vi vill 

att man tittar på att utöka lovskolan, exempelvis genom att göra den längre eller i 

fler perioder, slutet av sommarlovet är också viktigt att täcka in, den kanske också 

ska vara obligatorisk för de som inte når målen. Vi vill att man tittar på att utöka 

erbjudandet av ferie-/sommarjobb till fler årskullar exempelvis till 15-17 åringar, 

med fler platser, vi vill också att en bättre samordning i kommunen sker. Vi vill 

att sociala aktiviteter förstärks, där kulturhuset, ungdomscoacher och förenings-

livet är centrala delar. 

De extra satsningarna ska finansieras med pengar som finns till kommunstyrel-

sens förfogande. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  

Att extra förstärkning på sommarlovet görs brett över hela det kommunala ansva-

ret, skola, tekniska, soc, fritidsverksamhet osv i enlighet med vad som anförts 

ovan. 

Att finansiering tas från medel till kommunstyrelsens förfogande” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-24 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 61 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-24 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 62 

 

Anmälan av motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn 

Estelli, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) 

angående framtagande av strategi för trygghetskameror samt uppsättande 

av trygghetskameror på särskilt utsatta platser    Dnr 138/17 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 

Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför motion den 12 april 2017 ”De 

senaste veckorna har inte varit roliga. Ungdomsbråk och stenkastning mot polis, 

stenkastning mot bussar och bilar, glaskrossning för många hundratusentals 

kronor, skadegörelse av bilar, personrån, inbrott och stölder. Listan kan göras hur 

lång som helst. 

Så snart det blir helg, eller till och med kväll, rapporteras det om papperskorgar 

och containers som brinner och sedan om blåljusutryckningar. Vi får rapporter 

om rätt utbredd narkotikaförsäljning som går längre ner i åldrarna. Det räcker nu! 

Hallstahammar är en trygg plats att bo och leva i och ska så förbli. 

Vi upplever det som att det inte ageras tillräckligt mycket, varken från polisens 

sida eller kommunens.  

Det är många delar som måste till, både i det korta perspektivet och det långa. En 

del i dessa åtgärder vill vi ska vara kameraövervakning av särskilt utsatta om-

råden. 

Vi ser att området kring exempelvis Kulturhuset, delar av centrum och andra 

centralt belägna bostadsområden är extra utsatta och där vill vi se att man sätter 

upp trygghetskameror. 

Alla i Hallstahammar ska kunna känna sig trygga och trygghetskameror kan vara 

en del i det arbetet. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  

Att en strategi för att sätta upp trygghetskameror med syfte att öka tryggheten tas 

fram 

Att föreslå platser där det gör bäst nytta samt förbereda igångsättning 

Att enligt strategin sätta upp kameror i Hallstahammar” 

 

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 2017-04-24 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 63 

 

Anmälan av motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn 

Estelli, Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) 

angående rutin kring betalningsansvar vid skadegörelse    Dnr 139/17 

 

Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 

Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 ”De 

senaste veckorna har inte varit roliga. Ungdomsbråk och stenkastning mot polis, 

stenkastning mot bussar och bilar, glaskrossning för många hundratusentals 

kronor, skadegörelse av bilar, personrån, inbrott och stölder. Listan kan göras hur 

lång som helst. 

Det räcker nu! Hallstahammar är en trygg plats att bo och leva i och ska så förbli. 

Vi upplever det som att det inte ageras tillräckligt mycket, varken från polisens 

sida eller kommunens.  

Men till syvende och sist så är ansvaret inte samhällets, utan de enskilda perso-

nerna som begår brott och gör Hallstahammar till en otrygg plats. 

Det är polisens och rättsväsendets uppgift att utreda och lagföra brottslingar. Men 

ansvaret för brottet vilar på den som faktiskt utför handlingen och på föräldrarna. 

De allra flesta av den senaste tidens oroligheter har orsakats av ungdomar och 

unga vuxna. Vi vill att det egna ansvaret synliggörs mer.  

Vi vill att kommunen hittar rutiner för att öka det ekonomiska ansvaret för den 

skadegörelse man orsakat. Är personen över 18 ska räkningen gå till personen 

själv, i annat i annat fall ska räkningen gå till föräldrarna. 

Det ekonomiska ansvaret är en del i att komma tillrätta med stök och bråk. Att 

förstöra för andra måste få större konsekvenser, även ekonomiska. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  

Att kommunen inför en rutin som bygger på att den som orsakar skadegörelse 

också i största möjliga mån ska betala vad det kostar” 

 

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 2017-04-24 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 64 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden    Dnr 23/17 

 

Elinor Blomqvist (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare  i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att entlediga Elinor Blomqvist (M) från uppdraget som ersättare i barn- och ut-

bildningsnämnden, samt  

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Elinor Blomqvist (M) t o m 

den 31 december 2018 utse Jenny Landernäs (M) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Jenny Landernäs  

 Elinor Blomqvist 

 Nämndkansliet ( 2 ex) 

 Löneenheten 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-04-24 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 65 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden    Dnr 23/17 

 

Håkan Johansson (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden fr o m 26 april 2017. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att fr o m den 26 april 2017 entlediga Håkan Johansson (M) från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden, samt  

 

att fr o m den 26 april 2017 som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 

Håkan Johansson (M) t o m den 31 december 2018 utse Elinor Blomqvist (M). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Håkan Johansson 

 Elinor Blomqvist 

 Nämndkansliet ( 2 ex) 

 Löneenheten 

 

 

 

 


