
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 19.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare 

   
Utses att justera Kjell Ivemyr (S) och Håkan Freijd (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 5 december 2017 klockan 08.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 128 - 143 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Kjell Ivemyr  (S)   Håkan Freijd (M) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 128 - 143 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-27 
  
Anslaget uppsättes 2017-12-05 Anslaget nedtages 2017-12-27 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KF § 128 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att Birgitta Hagström (S) utsetts till ny ledamot efter 
Inga-Britt Helgesson (S). Katarina Söderlund (S) har utsetts till ny ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Kjell Ivemyr (S) och Håkan Freijd (M) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 5 december 2017, klockan 08.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 
 

() 
 

  
 
 
KF § 129 
 
Taxa i äldreomsorgens restauranger   Dnr 269/17 
 
Socialnämnden föreslår den 25 oktober 2017 § 111 att fullmäktige ska fastställa 
priser i äldreomsorgens restauranger. 
 
I Hallstahammars kommun finns tre restauranger inom äldreomsorgen. I social-
förvaltningens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 framhålls att det är viktigt 
att lunchpriset för externa besökare inte är för lågt för att undvika oönskad kon-
kurrens med privata entreprenörer.  
 
Socialförvaltningen har upprättat förslag till prislista i vilken bl a föreslås att 
priset för lunch i äldreomsorgens restauranger fastställs till 85 kronor för gäster 
och personal, 59 kronor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor för barn 
(3-12 år). 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 november 2017 § 190. 
 
I ett anförande yrka Tony Frunk (S) att ärendet ska återremitteras för översyna av 
socialnämndens förslag till taxa (§ 111/2017) utom vad gäller förslaget att lunch 
på äldreomsorgens restauranger till 85 kronor för gäster och personal vilket Tony 
Frunk (S) yrkar bifall till.  
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige att återre-
mittera ärendet, utom vads avser taxa för lunch på äldreomsorgens restauranger 
till 85 kronor för gäster och personal. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet, utom vads avser taxa för lunch på äldreomsorgens 
restauranger till 85 kronor för gäster och personal, för översyn enligt socialnämn-
dens förslag (§ 111/2017), samt 
 
att fr om den 1 januari 2018 fastställa taxa för lunch på äldreomsorgens restau-
ranger till 85 kronor för gäster och personal. 
 
 
 
_________ 
Exp till:  Socialnämnden 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 130 
 
Redovisning av ej verkställda gynnandebeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg - kvartal 3 år 2017     
Dnr 154/17 
 
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, SoL. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom in-
divid- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapporte-
ring 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 3 år 2017 visar att det inte 
fanns några gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom äldre- 
och handikappomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen finns sex stycken 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts. 
 
Socialnämnden har den 25 oktober 2017 § 109 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2017 till bl a kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 november 2017 § 191. 
 
Anförande hålls av Marianne Avelin (C) och Catarina Pettersson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 131 
 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 3 år 2017   Dnr 153/17 
 
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 dels till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och kommunens revisorer, 
dels till kommunfullmäktige.  
 
Redovisningar avseende ej verkställda beslut kvartal 3 år 2017 visar på att det vid 
denna tidpunkt inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts. 
 
Socialnämnden har den 25 oktober 2017 § 110 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut kvartal 3 2017 till bl a kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 november 2017 § 192. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 132 
 
Nytt reglemente för socialnämnden    Dnr 270/17 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2011 § 138 om nytt reglemente för 
socialnämnden. 
 
Socialnämnden föreslår den 25 oktober 2017 § 105 att fullmäktige ska anta nytt 
reglemente för socialnämnden 
 
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Med anledning av den nya lagstiftningen, som innebär 
att kommunen tillsammans med polisen har ansvar för den omedelbara tillsynen 
på försäljningsstället, behöver Hallstahammars kommun utse ansvarig nämnd för 
lagens efterlevnad.  
 
I tjänsteutlåtande den 10 oktober 2017 från alkohol- och tobakshandläggare an-
förs bland annat att: ”Bestämmelserna i denna lag motsvarar de i tobakslagen men 
omfattar elektroniska cigaretter (s.k. e-cig) och påfyllningsbehållare för dessa. 
Detta innebär att det fr.o.m. lagens ikraftträdande den 1 juli 2017 finns bestäm-
melser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av dessa pro-
dukter. Idag ansvarar socialnämnden för efterlevnad av tobakslagen, mot bak-
grund av likheten mellan dessa lagar förefaller det rimligt att samma nämnd även 
får ansvar för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-
hållare. Detta skulle innebära effektivitetsvinster vad gäller tillsyn exempelvis.” 
 
Under § 2 i reglementet finns en ny punkt 8 – att svara för efterlevnad av lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 november 2017 § 193. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 20 juni 2011 § 138 och med verkan fr o m 
den 1 december 2017 anta nytt reglemente för socialnämnden enligt en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 133 
 
Taxa för Hallstahammars kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar fr o m den 1 januari 2018 (va-taxa)     Dnr 264/17 
 
Tekniska nämnden föreslår den 23 oktober 2017 § 118 att fullmäktig ska anta ny 
VA-taxa fr o m den 1 januari 2018. 
 
Nu gällande va-taxa antogs av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 38. Enligt 
taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsändringar enligt 
indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en gång årligen. 
Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av kommun-
fullmäktige. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2017 bland annat att: ”I 
dagsläget täcker inte anläggningsavgifterna, anläggningskostnaderna för vatten, 
spill- och dagvatten. Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster ska kostnaderna för den allmänna VA- anläggningen fördelas på de som 
är avgiftsskyldiga på ett skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i 
dagsläget inte täcker kostnaderna är fördelningen inte rättvis i nuläget. Den 
ojämna fördelningen utgör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras. 
En 50 % höjning av anläggningsavgifter som ska implementeras i VA-taxan och 
börja gälla från och med årsskiftet 2017/2018”.  
 
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till ny taxa där anläggningsavgifter i 
Hallstahammar höjs med 50%. För Typhus A (normal villa) innebär det en höj-
ning från 88 325 kronor till 132 488 kronor. För typhus B (flerbostadshus) inne-
bär det en höjning från 313 357 kronor till 470 035 kronor. Brukningsavgifterna 
höjs med 2,1 %, detta motsvarar en höjning med 72 kronor inklusive moms för en 
normalvilla. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 november 2017 § 195. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 3 april 2017 § 38 och från och med den 1 januari 2018 
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 skall ske kvartalsvis. 
 
Mot beslutet reserverar sig Gary Johnsén (SD). 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 134 
 
Svar på interpellation av David Lindberg (L) angående ordningsreglerna 
som vi själva satt upp i samhället    Dnr 262/17 
 
David Lindberg (L) anför i interpellation den 23 oktober 2017 bl a att en diskus-
sion har förts med rektor på Näslunds skola och barn- och utbildningsnämnden 
”kring omständigheterna huruvida våra barn får använda tvål och schampo när 
dom badar genom kommunens skola.” 
 
David Lindberg (L) redovisar i interpellationen ordningsregler på Vallmobadet 
där det bl a framgår att man ska duscha och tvätta sig med tvål & schampo innan 
man går i bassäng eller bastu. 
 
Vidare hänvisar Lindberg till ett dokument från barn- och utbildningsförvalt-
ningen daterat 2017-09-28 ”Vi har på Näslund på Fredhem tagit beslut i utveck-
lingsgruppen om att eleverna inte använder tvål och schampo i samband med bad 
och simundervisningen. Detta för att vi prioriterar tiden i bassängen, de yngre 
barnen behöver mycket hjälp för att klara av den situation och det finns barn med 
överkänslighet för parfymerade produkter. Självklart duschar barn och personal 
både innan och efter tid i bassängen, men tvål och schampo får istället användas i 
hemmet. Detta gäller både barn och personal.”-/-/- 
 
Avslutningsvis anförs ”Självklart finns det två sidor av detta och massor med 
argument för och emot den slutsats man kommit fram till. Det är allt ifrån extra 
tid det tar, personalbrist, barnen leker, missar busstiden, allergier mot parfym i 
tvål med mera. Alla dessa argument har rätt på sitt sätt men det är inte dessa jag 
valt att agera på, det är hur vi som kommunal skola med all vår verksamhet kan 
stå som föredöme och lära barnen att ’våra’ ordningsregler gäller alla andra men 
inte oss själva. Jag är inte bekväm med att vi lär våra barn att dom ordningsregler 
som vi har i vårt samhälle bara gäller ibland när det passar oss själva. Det händer 
ibland att snedsteg som dessa dyker upp och när dom gör så är det väldigt viktigt 
att vi är tydliga med hur vi vill gå vidare, för hade det varit en privatägd verksam-
het så hade det slagit hårt och det hade fördömts hårt med hänsyn till hur fel det är 
mot barnen. Men denna fråga äger vi själva och vi måste ta ställning till om detta 
kan få fortsätta! 
 
Min fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande om detta är den väg vi ska 
fortsätta bygga vår kommun på, där vi utbildar våra egna barn till att bryta mot 
dom ordningsregler som vi själva satt upp i samhället. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 
sammanträde. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 134 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar ”Vi skall inte upp-
muntra våra elever att bryta mot de ordningsreglerna som gäller i kommunen. När 
det gäller duschningen i samband med simlektioner som interpellanten beskriver 
skall man inte göra några avsteg från de regler som finns i våra simhallar.” 
 
Anförande hålls av David Lindberg (L) och Kjell Ivemyr (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 135 
 
Anmälan av interpellation av Tommy Emterby (KD) angående integration 
Dnr 285/17 
 
Tommy Emterby (KD anför i en interpellation den 20 november 2017 ”I samband 
med den stora flyktingvågen hösten 2015 tog Hallstahammars kommun emot ett 
stort antal asylsökande. Vi erbjöd människor som flydde för sina liv en fristad. Nu 
gäller det att vi ser till att de som har kommit hit också kan göra Hallstahammar 
till sitt hem. Att få ett jobb att gå till är en av de viktigaste faktorerna för en 
lyckad integration. 
 
Vi har en tuff utmaning framför oss. Det finns människor i vår kommun som har 
bott här i många år men som ännu inte har blivit en del av det svenska samhället. 
Därför vill Kristdemokraterna se en bred approach i frågan, så att alla grupper får 
en chans att få en fot in på arbetsmarknaden, oavsett hur länge man har varit här. 
 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 
• Har kommunen identifierat vilka grupper av utrikes födda som har det svårast 
att komma in på arbetsmarknaden? 
 
• Vad tänker kommunen göra för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för 
utsatta grupper? 
 
• På vilket sätt tänker sig kommunen samverka med näringsliv och civilsamhälle 
för att tillgodose en god integration?” 
 
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. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 136 
 
Anmälan av interpellation från David Lindberg (L) angående kostnader för 
Näslundsskolans temporära flytt av verksamhet    Dnr 291/17 
 
David Lindberg (L) anför i en interpellation den 24 november 2017 ”Jag blev 
nyligen informerad om att vårt försäkringsbolag nekat vårt anspråk om att ärendet 
med Näslundsskolan skulle täckas av vår försäkring. Så av denna enkla anledning 
vill jag veta vad problemet med Näslundsskolan kostat oss då den kostnaden 
måste påföras till detta års utgift och kan inte flyttas till annat tillfälle såsom man 
hade gjort med en summering av ett försäkringsärende. 
 
Den information jag fått är att denna kostnad har separerats och lagts åt sidan från 
verksamheten och då ska det inte vara någon stor sak att öppna den mapp dessa 
kostnader placerats i och sammanställa det i en enkel form. 
 
Min fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande som i sin tur delegerar 
den till lämplig representant att besvara. 
 
att: redovisa vilken extrakostnad som Näslundsskolans tillfälliga flytt av verk-
samhet har inneburit för kommunen. 
att: redovisa vilken eller vilka nämnder denna kostnad kommer hamna på och hur 
stor del vardera möjlig nämnd måste stå för. 
att: fortsättningsvis informera rätt förvaltning om denna kostnadsökning så för-
valtningen kan göra lämplig åtgärd för att om nödvändigt begära stöd för att klara 
denna extra kostnad. 
 
Ordföranden finner att syftet med en interpellation är, enligt kommentarerna till 
kommunallagen, att initiera en debatt i kommunfullmäktige. Ordförande finner 
med anledning av detta att förevarande interpellation är att betraktas som en 
motion för att uppnå ett visst syfte. Ordföranden finner därmed att interpella-
tionen inte får ställas. 
 
David Lindberg (L) yrkar att interpellation ska få ställas. 
 
Sedan porpositionsordningen godkänts beslutar fullmäktige att avslå David 
Lindbergs (L) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationen inte får ställas. 
 
Mot beslutet reserverar sig David Lindberg (L). 
 
__________ 
Exp till: David Lindberg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 137 
 
Anmälan av interpellation av David Lindberg (L) om att installera 
körjournal i kommunens personbilar   Dnr 292/178   
 
David Lindberg (L) anför i en interpellation den 24 november 2017 ”Jag pratat 
med skatteverket om risken kring att inte ha körjournal i kommunens personbils-
flotta. Jag fick information att om vi inte har körjournal i våra bilar så riskerar alla 
anställda genom kommunen att åka på förmånsbeskattning på premissen att per-
sonbilen är tillgänglig och då krävs det bevis för att inte förmånsbeskattas och där 
duger bara körjournal! Så jag vill inte att skatteverket ska kasta sig över alla an-
ställda vi har i kommunen och tvinga av dom detta för att kommunen inte orkat 
fixa det ännu. Vi har ett ansvar mot våra anställda vilket vi ganska nyligen fått en 
lättare information om vad vårt ansvar är i vardera nämnd. 
 
Så min fråga ställer jag till kommunstyrelsens ordförande som kanske har 
någon mer lämplig person att delegera besvarandet till. 
att: när påbörjar kommunen installationen av körjournal i vår personbilsflotta? 
att: samtidigt se över möjlighet till saker som gps alarm vid en sådan installation 
för vår personal som skulle kunna ha bra användning för det i deras tjänsteut-
övande.” 
 
Ordföranden finner att syftet med en interpellation är, enligt kommentarerna till 
kommunallagen, att initiera en debatt i kommunfullmäktige. Ordförande finner 
med anledning av detta att förevarande interpellations andra att-sats avser en 
motion om vad som kan genomföras för att uppnå ett visst syfte. Ordföranden 
finner därmed att andra att-satsen inte får ställas som interpellation. 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att den1 första att-satsen i interpellationen får 
framställas föreslås att interpellationen får tas upp för besvarande vid kommun-
fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationens första att-satsen skall tas upp för besvarande vid kommun-
fullmäktiges nästa sammanträde, samt  
 
att andra att-satsen inte får ställas 
 
__________ 
Exp till: David Lindberg 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 138 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018     
Dnr 23/17 
 
Håkan Freijd (M) anhåller i skriveles den 26 november 2017 om att få bli ent-
ledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Håkan Freijd (M) från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden 
samt 
 
att som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Håkan Freijd 
(M) utse Anita Westin Brodd (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Håkan Freijd 
 Socialnämnden (sekr) 
 Anita Westin Brodd 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 139 
 
Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden t o m den 31 december 2018     
Dnr 23/17 
 
Isabella Piva Hultström (M) anhåller i skriveles den 23 november 2017 om att få 
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Isabella Piva Hultström (M) från sitt uppdrag som ledamot i social-
nämnden samt 
 
att som ledamot i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Isabella Piva 
Hultström (M) utse Håkan Freijd (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Isabella Piva Hultström 
 Socialnämnden (sekr) 
 Håkan Freijd  
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 
 

() 
 

  
 
 
KF § 140 
 
Anmälan av motion från Håkan Freijd och Hans Strandlund (M) om att för-
bättra företagsklimatet    Dnr 293/17 
 
Håkan Freijd (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 27 november 
2017 ”Minus 37 placeringar är Hallstahammars resultat i Svenskt Näringslivs 
senaste Företagsklimatundersökning för 2017. Vi ligger nu på plats 96 av landets 
290 kommuner från att förra året har legat på plats 59. Det är ett rejält bakslag 
och delorsakerna finns presenterade i undersökningsresultatet. Trenden är tydlig 
och det är viktigt att vi tar signalerna undersökningen ger på allvar. Åtgärder är 
nödvändiga för att komma tillrätta med de påvisade bristerna. 
-/-/-/ 
Hallstahammar har plockat några platser på vägnät, tåg och flyg vilket kan antas 
ha att göra med färdigställandet av väg 252. I övrigt är det genomgående minus i 
förhållande till 2016. I bottenträsket återfinner vi allmänhetens attityder till före-
tagande – plats 227! Skolans attityder till företagande är än mer problematiskt. 
Det innebär att grundskoleleverna i liten omfattning ser eget företagande eller 
småföretagaranställning som en framtida försörjning. Framtidens arbetsmarknad 
präglas i mångt och mycket både av kreativitet och företagsamhet såväl som 
företagskluster bestående av småföretagare som i större projekt arbetar tillsam-
mans. Tillgången till kompetens är en annan larmklocka som innebär att vi trots 
vårt goda geografiska läge har svårt att vinna konkurrensen om den attraktiva 
arbetskraften. Är det bostäderna, skolresultaten och avsaknad av valfrihet som 
blockerar? Vi ser också med oro på att kommunen i större utsträckning konkurre-
rar med näringslivet. Leverantörer av tjänster och entreprenader ser hur politiken 
använder skattemedel för att skapa lösningar som snedvrider marknaden. Här går 
en vattendelare mellan Hallstahammar och det vinnande toppskiktet. I de vinnan-
de kommunerna utgår man i det politiska arbetet från att skapa beslut och lös-
ningar som ger lokala företag möjligheter att vara med. Ett gott företagsklimat gör 
att företag har möjlighet att starta, växa och utvecklas i Hallstahammar. Det 
skapar i sin tur arbetstillfällen, service till oss som bor här och tillväxt i kommu-
nen. Det behöver Hallstahammar. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
Att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en åtgärdsplan som syftar till att för-
bättra de svagheter Hallstahammar uppvisar i resultatet av Svenskt Näringslivs 
företagsklimatundersökning 2017.” 
 
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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-11-27 
 

() 
 

  
 
 
KF § 141 
 
Anmälan av motion från Jenny Landernäs (M) om att inrätta en digitali-
seringsfond för kommunens verksamheter    Dnr 294/17 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 27 november 2017: ”Digitaliseringen 
måste ta fart i Hallstahammars kommun. Möjligheterna är oändliga både till kva-
litetsförbättringar och till att använda våra resurser mer effektivt. Digitaliseringen, 
tillsammans med automatisering och robotisering, måste in i våra kärnprocesser. 
För att kunna ta ordentliga kliv inom området behövs både vilja i form av en 
strategi och målbild. Det är beklagansvärt att strategin drar ut på tiden. Men det 
behövs också medel till initiala investeringar. Kommunens prognostiserade 
resultat pekar på ett större överskott än beräknat. Det måste användas klokt för att 
investera i framtiden. Vi vill att kommunen skapar en digitaliseringsfond. En fond 
där verksamheterna kan söka pengar för sin digitalisering. Projekten ska gå i linje 
med kommunens digitaliseringsstrategi, varvid det är av största vikt att den prio-
riteras. Fonden ska syfta till att skapa bättre förutsättningar för Hallstahammar 
kommuns digitala infrastruktur och utveckla nya lösningar både för invånare och 
kommunens egna processer. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag på: 
Att en digitaliseringsfond tillskapas 
Att första insättningen till fonden görs med minst sju miljoner av kommunens 
resultat för 2017.” 
 
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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

      
 
 
KF § 142 
 
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 
2018    Dnr 23/17 
 
Stina Wessman (MP) anhåller i skriveles den 27 november 2017 om att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Stina Wessman (MP) från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt 
 
att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2018 efter 
Stina Wessman (M) utse Mikael Zeidlitz (MP). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Stina Wessman 
 Kultur- och fritidsnämnden (sekr) 
 Mikael Zeidlitz  
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
 
KF 143 
 
Val av ombud till Inera AB t o m ordinarie bolagsstämma 2018 
Dnr 23 /17 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud i Inera AB t o m ordinarie bolagsstämma 2018 utse Catarina 
Pettersson (S). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Catarina Pettersson 
 Inera AB 
 Nämndkansliet 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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