
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15-18.55 
 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, bitr 

kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren, kommunchef Carin-Becker Åström, 
revisorerna Bo Hedman (S), Per Hedfors (M), Göran Sonesson (KD), Nils-
Gunnar Karlsson (L) och Jörgen Kvist (S) § 64. 

 
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 12 april 2016, klockan 08.15. 
 
Underskrifter  Paragrafer 63-90 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Rolf Hahre (S) ej §§ 65, 67 Christina Aspenryd (S) § 65 Stieg Andersson (M) § 67 
   Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Ture Andersen (S)    Tommy Engström (KD) 
  

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

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 63 - 90 
  
Sammanträdesdatum 2016-04-04 
  
Anslaget uppsättes 2016-04-12 Anslaget nedtages 2016-05-04 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 63 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett följande personer: 
 
David Lindberg (L) som ledamot efter Anna Lundberg (L) och Reinder Nispeling 
(L) som ny ersättare. 
Tommy Engström (KD) som ny ledamot efter Monna Ridderström (KD) och 
Zabhina Burlin (KD) som ny ersättare. 
Sari Svanström (C) som ny ledamot efter Annica Avelin (C) och Meriem Dürek 
(C) som ny ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Ture Andersen (S) och Tommy Engström (KD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 12 april 2016, klockan 08.15. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 64 
 
Årsredovisning 2015 för Hallstahammars kommun, öronmärkning under 
fritt eget kapital, tilläggsbudget 2016 för ej slutförda investeringar m m, 
samt nämndernas redogörelse över verksamheten 2015  
Dnr 65/16, 75/16, 76/16 
 
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning för 
2015 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommunfullmäk-
tige tar ställning till 2015 års verksamhet måste revision ske. 
 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ansvaret för den ekonomiska för-
valtningen och revisionen kan därför formellt sett inte pröva bokslutet innan 
kommunstyrelsen tagit ställning till det av ekonomienheten utarbetade förslaget. 
 
Årsredovisningen för år 2015 har delvis omarbetats utifrån tidigare års syn-
punkter från revisionen. 
 
I förvaltningsberättelsen ingår utifrån kommunstyrelseperspektivet en över-
gripande nämndöversikt. 
 
Nämndernas redogörelse till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2015 
biläggs årsredovisningen, men ’lever’ sitt eget liv. 
 
Hallstahammars kommun redovisar ett positivt årsresultat om 51,3 (32,4) Mkr. I 
resultatet ingår engångsvisa jämförelsestörande poster exkl dessa uppgår resulta-
tet till 11,3 Mkr. Det s k balanskravsresultatet uppgår till 29,9 Mkr. 
 
Föreslås att öronmärkning sker för delar av årets resultat.  
 

Förslag till hantering av årets 
resultat         

Minskad belåning nytt 
äldreboende 

 

20 000 

 

  

Till Balansfonden avsätts 

 

20 000 "öronmärkt eget 
kapital" 

Åtgärder Albert, KF-beslut 

 

500 "öronmärkt eget 
kapital" 

Omställningskostnader skolflytt 
m m 

 

4 400 "öronmärkt eget 
kapital" 

Tidigareläggning 0,5 tj miljö-
strateg 

 

300 "öronmärkt eget 
kapital" 

Tillfällig utökning bygglovsidan 

 
300 

"öronmärkt eget 
kapital" 

Summa öronmärkning   25 500     
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 64 
 
För 2015 års respektive nämndresultat föreslås ingen resultatöverföring. Affärs-
verksamheten inom tekniska nämnden överförs fullt ut till de s k särskilda resul-
tatfonderna som vid utgången av år 2015 uppvisar positiva saldo. 
 
Beloppet för pensionsåtaganden uppgår vid 2015 års utgång till drygt 425 Mkr 
(inkl skulder/åtaganden i ’dotterföretag’) en minskning med 15 Mkr från före-
gående år. Vid årsskiftet 2015/2016 uppgår värdet av pensionsmedelsportföljen 
till 313 Mkr. Andelen av åtagandet för framtida pensioner som säkrats mot till-
gångar uppgår vid årsslutet 2015 till 62 procent. För ej slutförda investeringspro-
jekt föreslås att investeringsobjekt om sammanlagt 41 299 tkr tilläggsbudgeteras 
och att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst 30 000 tkr. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 37. 
 
Bitr kommunchef/ekonomichef Kenth Erngren och kommunchef Carin Becker-
Åström redogör för årsredovisningen 2015. 
 
Revisorerna Bo Hedman (S), Per Hedfors (M), Göran Sonesson (KD), Nils-
Gunnar Karlsson (L) och Jörgen Kvist (S) redogör för revisionsarbetet med års-
redovisningen 2015 samt läser upp revisionsberättelsen. Vidare redogörs för vilka 
verksamheter som granskats under 2015.  

 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i 
dessa organ beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att kommunens årsredovisning 
godkänns.  
 
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. 
 
På ordföranden förslag ajourneras sammanträdet 20 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Härefter redogör kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) för den 
övergripande delen av årsredovisningen 2015. Därefter redogör närvarande ord-
föranden för respektive nämnd, Mariette Sjölund (S), Kjell Ivemyr (S), Tony 
Frunk (S), Marijo Edlund (S), Thure Andersen (S) och Örjan Andersson (S)för 
sin del av årsredovisningen. Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 64 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att årsredovisningen för år 2015 fast-
ställs, att tio miljoner kronor avsätt till balansfonden av årets resultat, att balans-
fondens ändamål är att över tiden täcka upp för underskott, att fem miljoner kro-
nor avsätts till sociala investeringsfonden och att tilläggsinvestera enligt allian-
sens budget, att nämndernas redogörelser ska noteras som en anmälan. 
 
I var sitt anförande yrkar Reijo Tarkka (V) och Peter Ristikartano (MP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M), Marianne Avelin (C) och Sigge 
Synnergård (L) i vilka de yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på Jenny Landernäs (M) 
yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att fastställa årsredovisningen för år 2015, 
 
att till balansfonden avsätta 20 000 tkr av årets resultat, 
 
att balansfondens ändamål är att över tiden täcka upp för underskott, 
 
att ”öronmärka”, utöver avsättningen till balansfonden, 5 500 tkr av årets resultat 
enligt specifikation ovan, 
 
att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 41 299 tkr, enligt en till 
ärendet hörande bilaga,  
 
att investeringsobjekten får finansieras med upplåning om högst 30 000 tkr,  
 
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 30 miljoner kronor för att finansiera 
tilläggsbudget 2016 för ej färdigställda investeringsprojekt, samt 
 
att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 64 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige  
 
att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2015 som en anmälan. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström 
(KD), Marianne Avelin (C), Terese Stien (SD), Gary Slater (SD), Greger Lundell 
(SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga nämnder/styrelsen 
 Revisionen under 2015 
 Nämndordförande under 2015 
 Kommunala bolag/förbund 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 65 
 
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2015 – ansvarsfrihet 
för förbundsdirektionen.   Dnr 62/16 
 
Sigge Synnergård (L) och Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 
Hahres ställe inträder Lennart Andersson (S). Christina Aspenryd (S) övertar led-
ningen av sammanträdet. 
 
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2015. 
 
Enligt förbundsordningen 15 § skall förbundsdirektionen senast den 1 mars ha 
upprättat förslag till årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovis-
ningen översänds efter revision för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 
för förbundsdirektionen. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse den 26 februari 2016 att förbunds-
direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 38. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 
 
Härefter återinträder Sigge Synnergård (L) och Rolf Hahre (S). Hahre återtar 
ledningen av sammanträdet. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 66 
 
Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2015 - 
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen    Dnr 61/16 
 
Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V), och Stieg Andersson (M) anmäler jäv 
och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Lennart Andersson (S), Annica 
Lindholm (V) och Alicia Stenfors (M). 
 
Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 29 februari 2016 inkommit 
med årsredovisning för 2015.  
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse den 26 februari 2016 att direk-
tionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 39 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsredovisningen godkänns, samt  
 
att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räken-
skapsåret 2015. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V) och Stieg 
Andersson (V).  
 
 
 
_______ 
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 67 
 
Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet    
Dnr 68/16 
 
Rolf Hahre (S), Christina Aspenryd (S), Lars Jonsson (S), Bertil Bredin (M) och 
Eleonor Zeidlitz (MP) anmäler jäv lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder 
Lennart Andersson (S), Maria Helena Larsson (S), Ingmar Sten (S) och Alicia 
Stenfors (M). Stieg Andersson (M) övertar ledningen av sammanträdet. 
 
AB Hallstahem har den 7 mars 2016 inkommit med årsredovisning för 2015. Års-
stämman kommer att äga rum den 14 april 2016 på Parkgatan 2, Hallstahammar. 

 
Ombud samt ledamöter och suppleanter för tiden från och med årsstämma 2016 
fram till årsstämma 2017 kommer att utses på fullmäktiges sammanträde den 4 
april 2016.  
 
Revisorerna har i skrivelse den 1 mars 2016 meddelat att man granskat årsredo-
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för 2015. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättel-
sen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 
 
Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 1 mars 2016 meddelat att man 
bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 40. 
 
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. 
 
Härefter återinträder Rolf Hahre (S), Christina Aspenryd (S), Lars Jonsson (S), 
Bertil Bredin (M) och Eleonor Zeidlitz (MP). Hahre återtar ledningen av sam-
manträdet. 
 
_______ 
Exp till: Inga-Britt Helgesson (2 ex) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 68 
 
Kommunfullmäktiges mål 2016-2019    Dnr 89/16 
 
Utifrån den av fullmäktige antagna vision 2025 har förslag till mål för kommun-
fullmäktige arbetats fram för perioden 2016-2019. Nästa etapp av arbetet är att 
styrelsen och nämnder ska formulerar sina övergripande mål utifrån fullmäktiges 
mål. I den avslutande etappen ska de olika förvaltningarna formulerar hur målen 
omsätts i verksamheten. 
 
Fullmäktiges målområden är; enkelt och nära; nytänkande och kreativitet; ansvar 
och engagemang. Under varje målområde finns uppsatta mål med indikatorer.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 41. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att Alliansens förslag till mål ska fast-
ställas, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa kommunfullmäktiges gemensamma mål för perioden 2016-2019 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin (C), Terese Stien (SD), Gary 
Slater (SD), Greger Lundell (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga nämnder 
 Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 69 
 
Finansiering av projekt med stöd av det tillfälliga statsbidraget 2016 
Dnr 91/16 
 
Kommunchefen anför i skrivelse att Riksdagen har i en extra ändringsbudget be-
slutat att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd för 
att hantera den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder 
till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet utbetalades under 
2015 och får nyttjas även under 2016 och avser att täcka ökade kostnader både 
2015 och 2016.  De extra medlen är i huvudsak en konsekvens av de överens-
kommelser som gjordes mellan regeringen och allianspartierna i slutet av oktober 
2015 med anledning av flyktingsituationen.  
 
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och ny-
anlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna beaktats. För 
Hallstahammars del uppgår engångsbeloppet till 10,3 Mkr 
 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har yttrat sig om hur det statsbidrag som 
ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting ska redovisas. Inkomsten bör 
periodiseras med en jämn fördelning från och med december 2015. Periodise-
ringen sträcker sig fram till och med december 2016. Medlen finns tillgängliga 
från december 2015 och bör periodiseras med 1/13 för år 2015. Det innebär att ca 
790 000 kronor resultatförs på 2015. Resterande belopp 9,5 mkr skuldbokas med 
12/13 för 2016. Under 2016 finns därmed 9,5 mkr tillgängliga för de åtgärder som 
kommunfullmäktige beslutar. 
 
Hallstahammar har tagit emot många ensamkommande barn och ungdomar. Det 
är därför angeläget att projekt som riktar sig till bl a barn och ungdomar priorite-
ras i första hand. I enlighet med politiska direktiv föreslås följande projekt finan-
sieras med det tillfälliga statsbidraget för 2016: nytt golv i Sporthallen, allmän 
upprustning av Parkskolans idrottshall, Nibblehallens domarrum, utbildningsin-
sats för MR-projektet, 2-åriga projektanställningar. Projekten är beräknade till en 
kostnad om 3 220 000 kronor. Återstår av tillfälliga stadsbidraget 6 280 000 
kronor. 
 
Politiska direktiv har även givits till kommunstyrelseförvaltningen om ytterligare 
utredningar för projekt som kan bli föremål för extraanslag under 2016. Utöver 
ovannämnda särskilda anslag finns ytterligare upprustningsbehov och nyanlägg-
ningsprojekt som kan bli föremål för extra anslag med hjälp av det tillfälliga 
statsbidraget. Kommunstyrelseförvaltningen, kommunchefen och kommunled-
ningsgruppen, får i uppdrag att utreda, kostnadsberäkna de i kommunchefens 
skrivelse upptagna projekt.  
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 42. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 69 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Ture Andersen (S) i vilka de yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att det tydligt ska uttalas att inriktningen på sats-
ningarna ska vara förebyggande och bidra till att kommunen använder sina resur-
ser effektivt på lång sikt varvid inriktningen också ska vara att pengarna främst 
riktas mot de förvaltningar som är tyngst belastade med de nyanlända för att 
säkerställa kvalitet både på lång och kort sikt, att anslå 1,2 miljoner kronor till de 
föreslagna projektanställningarna. Utöver detta yrkar Landernäs avslag till före-
slagna projekt och finansiering.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslå 3 220 000 kronor till de i kommunchefens skrivelse upptagna projekt, 
enligt en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att ekonomiska medel härför anslås från det tillfälliga stadsbidraget för 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD) och Marianne Avelin (C).  
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomi och planering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 70 
 
Exploatering av mark för småhus på Södra Näs samt fastställande av 
tomtpris   Dnr 74/16 
 
Tekniska nämnden föreslår den 9 mars 2016 § 35 att fullmäktige bl a skall fast-
ställa tomtpriset till 410 kr/kvm inklusive bygglovskostnader, startbesked, VA-
anslutningsavgifter, anslutning till kommunens stadsnät, nybyggnadskarta, utsätt-
ning av byggnad, lägeskontroll av byggnad, samt att exploateringen skall starta 
när beslutet är taget och att byggnationen finansieras genom att ianspråkta medel i 
investeringsbudget för 2016-2018. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 25 februari 2016 bland annat att det 
är stor efterfrågan på villatomter i Hallstahammar och det återstår för närvarande 
endast ett fåtal villatomter att erbjuda för de som vill bygga i Hallstahammar. 
Vårt mål är att det alltid ska finnas byggklara tomter att erbjuda för de som önskar 
bygga eget hem. I Hallstahammar saknas det idag lediga tomter att erbjuda för de 
som vill bygga en egen villa. I Näs vid korsningen Frössvivägen/Bergslagsvägen 
finns ett sedan tidigare detaljplanelagt område som skulle gå att exploatera med 
en kort startsträcka eftersom detaljplanen redan är klar. Det finns möjlighet att 
skapa åtminstone 15 - 20 tomter för byggande av villor inom området. Dessutom 
finns det möjlighet för de som idag äger mark mot den nya gatan att stycka av 
delar av sina tomter. Inom området finns det möjlighet att anlägga en kommunal 
lekplats. 
 
Genom avstyckning går det att skapa 15 – 20 villatomter som varierar i storlek 
mellan ca 900 – 1600 kvm. Fastigheterna ansluts till vatten- och avlopp samt fiber 
via kommunens stadsnät. Området förses med serviceanslutning till el via Mälar-
energi. Möjlighet finns att lägga fjärrvärme i den nya gatan för att de som vill ska 
kunna ansluta sig. Eftersom alltfler väljer andra alternativ för uppvärmning så 
föreslås att detta inte ska ligga som en del av tomtpriset utan att Mälarenergi får 
undersöka om det finns intresse för detta. De som är intresserade kan sedan an-
sluta sig till fjärrvärmenätet. Det föreslås att följande ingår (tomtmark, vatten- och 
avlopp, fiberanslutning, utsättning samt lägeskontroll, bygglov) i tomtpriset vid 
köp av en tomt inom området och att priset per kvm tomt är 400 kr/kvm. Det 
innebär att en tomt på 1000 kvm kommer att kosta 400 000 kronor. Anslutning till 
fjärrvärme beställs direkt av Mälarenergi. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 43. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa tomtpriset till 410 kronor/kvm gällande 15-20 tomter på Södra Näs 
inklusive bygglovskostnader, startbesked, VA-anslutningsavgifter, anslutning till 
kommunens stadsnät, nybyggnadskarta, utsättning av byggnad, lägeskontroll av 
byggnad, samt 
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Forts KF § 70 
 
att exploateringen finansieras genom att ianspråkta medel i investeringsbudgeten 
för 2016-2018. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden 
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KF § 71 
 
Reduktion av tomtpris under 2016 för kommunal tomt – certifierad passiv-
hus enligt FEBY12    Dnr 96/16 
 
Tekniska nämnden föreslår den 9 mars 2016 § 35 att fullmäktige ska besluta att 
tomtköpare under 2016 får reduktion av tomtpriset på 50 000 kronor om köparen 
inkommer med intyg att byggnaden är certifierad passivhus enligt FEBY12 (krav-
specifikation för passivhus framtagen med finansiering från bland annat Energi-
myndigheten och Boverket), varvid intyget ska inkomma inom två år från slutbe-
sked. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 44. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar avslag på kommunsty-
relsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att under 2016 får tomtköpare av kommunal tomt reduktion av tomtpriset på  
50 000 kronor om köparen inkommer med intyg att byggnaden är certifierad 
passivhus enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen med finan-
siering från bland annat Energimyndigheten och Boverket), varvid intyget ska 
inkomma inom två år från slutbesked. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin (C), Terese Stien (SD), Gary 
Slater (SD), Greger Lundell (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
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KF § 72 
 
Framtida skollokaler i Hallstahammars kommun – samt finansiering härför   
Dnr 77/16 
 
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2013 § 87 bl a beslutat att uppdra till barn- 
och utbildningsnämnden att långsiktigt planera för att möta ett ökat elevunderlag 
och tillmötesgå önskemål om sammanhållna stadier i hela kommunen, F-3, 4-6, 
7-9, utifrån lokala förutsättningar, med inriktning att behålla nuvarande skolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 8 mars 2016 § 11 bl a beslutat föreslå 
fullmäktige besluta att årskurs 6 återförs till respektive mellanstadieskola när ut-
rymme finns i budget, att åk 6-9 på Lindboskolan flyttar till Parkskolan hösten 
2016, att Fredhemskolan flyttar till Lindboskolan hösten 2017, att barn- och ut-
bildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventarier och om-
ställningskostnader som flyttarna innebär 2016, samt att ökade driftskostnader 
och framtida omställningskostnader hanteras i kommande mål och budgetprocess. 
 
Vidare har barn- och utbildningsnämnden för egen del beslutat att förvaltnings-
korridoren på Nibbleskolan flyttas till Parkskolan för att frigöra yta för växande 
elevantal på Nibbleskolan, att Fredhemskolans gamla lokaler ersätter förskolans 
tillfälliga paviljonger vid Duvan och Jan Pers backe, att Strömsholms skola byggs 
ut med matsal under förutsättning att skolan behåller mellanstadiet, samt att 
ytterligare utreda om Tunboskolans lokaler behöver kompletteras för att fungera 
som en 4-9 skola med elever åk 4-5 från Vallbyskolan och eventuellt Ströms-
holms skola. 
 
Skolchefen anför i skrivelse den 20 januari 2016 att ”Barn- och utbildningsför-
valtningen har under en länge tid, via prognoser om elevutveckling åk F-9, upp-
märksammat ett ökande elevantal inför kommande läsår. Från ett elevantal på ca 
1700 elever vid dags dato (läsåret 15/16) väntas ett elevantal på ca 1900 elever 
inför läsåret 20/21. I statistiken beräknas elevantal utifrån befintliga barn i kom-
munen. Inflyttning bl.a. genom flyktingtillströmning och tänkbara generations-
skiften i områden ökar på elevantalet ytterligare. Det är framförallt skolorna i 
Hallstahammars tätort som börjar fyllas till maxgränsen, temporära lokaler har 
nyttjats vid såväl Fredhemskolan som Näslundskolan i avvaktan på permanenta 
större lokaler med plats för inflyttning inom upptagningsområdena.  
 
Elevökningen är stor inom Nibbleskolans upptagningsområde vilket medför en 
hastig påfyllnad av elever till Nibbleskolan och Lindboskolan. Under 2015 har ca 
40 nyanlända elever kommit till Lindboskolan, motsvarande siffra för 
Nibbleskolan är ca 20 nyanlända elever (avser folkbokförda elever samt elever 
med tillfälliga personnummer). Detta medför ett ökat behov av att kunna göra 
mindre grupperingar vilket i sig kräver lokalyta. Inom kort ryms inte längre  
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Forts KF § 72 
 
Lindboskolan i sina befintliga lokaler och för Nibbleskolans del behöver förvalt-
ningens kontorskorridor flyttas för skolans framtida lokalbehov. I Kolbäck har 
Vallbyskolan inte utrymme nog för prognosticerat elevantal och önskad framtida 
inflyttning medan Tunboskolan har utrymme att växa och ta emot fler elever. En 
matsal inom Strömsholms skola behöver tillskapas då nuvarande hantering med 
matvagnar till klassrummen är tidsödande och ineffektiv.    
 
Förutsättningar och tänkbara omställningar: 
 
Parkskolan med en kapacitet på ca 800-900 elever står i dagsläget tom. För att 
lösa lokalbristen i Hallstahammars tätort har Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, i dialog med ansvariga politiker, utrett två alternativa spår: 
 

1) Fredhemskolan flyttar till Parkskolan åk F-6 och frigör därmed ytor 
på Lindboskolan för tilltagande elevunderlag åk 7-9 

 
2) Fredhemskolan flyttar till Lindboskolan och Lindboskolan flyttar till 

Parkskolan. Fredhemskolans gamla lokaler nyttjas till förskoleverk-
samhet, varpå tillfälliga moduler vid förskolenheterna Duvan och Jan 
Pers backe kan sägas upp 

Båda spåren innebär ombyggnationer och anpassningar, men i olika hög grad. 
Oberoende av vald inriktning/spår behöver övriga lokalanpassningar vid 
Nibbleskolan, Näslundskolan, Strömsholms skola och Tunboskolan utföras för att 
kunna återföra årskurs 6 till mellanstadiet samt åstadkomma ett effektivt lokalut-
nyttjande.” 
 
I nu gällande mål- och budget finns avsatt 15 miljoner per år för perioden 2016-
2018. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 45. 
 
Anförande hålls av Kjell Ivemyr (S), Eleonor Zeidlitz (MP, Mariette Sjölund (S) 
och Catarina Pettersson (S) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att första prioritet är att föra ihop års-
kurs sex med respektive stadium, att ytterligare utreda Fredhemsskolan, att det tas 
fram ordentliga kalkyler och analyser vad gäller pedagogiska konsekvenser såväl 
som ekonomiska, att skolstrukturen ska se ut enligt följande: F-6 på Strömsholm, 
Näs, Nibble och Fredhem, F-3 på Vallby, 4-9 på Tunbo och 7-9 på Lindbo.  
 
I ett anförande instämmer Tommy Emterby (KD) i Jenny Landernäs (M) yrkande. 
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I ett anförande yrkar David Lindberg (L) att kommunstyrelsens förslag avseende 
1:a attsatsen ska ändras och få följande nya lydelse: ”att årskurs 6 återförs till 
respektive mellanstadieskola där det är möjligt efter utrymme i budget”. 
 
Anförande hålls av Marianne Avelin (C) i vilket hon yrkar att Fredhemsskolan F-
6 flyttar till Parkskolan, att Lindboskolan ska vara högstadieskola 7-9, att Vall-
byskolans klass 4-5 flyttas till Tunboskolan samt att det ska vara F-6 i Ströms-
holm. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på dels David Lindbergs (L) ändrings-
yrkande, dels Marianne Avelins (C) yrkande, dels Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således  
 
att årskurs 6 återförs till respektive mellanstadieskola när utrymme finns i budget, 
 
att åk 6-9 på Lindboskolan flyttar till Parkskolan hösten 2016, 
 
att Fredhemskolan flyttar till Lindboskolan hösten 2017, 
 
att barn- och utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventa-
rier och omställningskostnader som flyttarna innebär 2016, samt 
 
att ökade driftskostnader och framtida omställningskostnader hanteras i kom-
mande mål och budgetprocess. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Terese Stien (SD), Gary Slater (SD), Greger 
Lundell (SD). 
 
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Marianne Avelin (C). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Ekonomi- och planering 
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KF § 73 
 
Svar på motion av Anna Lundberg (L) om Laga-Mat-Garantin i Hallsta-
hammars kommun   Dnr 131/15 
 
Anna Lundberg (L) anför i en motion den 27 april 2015: ”Alla människor är 
olika, också när vi blir äldre. Varje människa ska bli bemött utifrån den hon är, 
och inte utifrån sitt födelseår. Att öka äldres självbestämmande och makt över sin 
vardag är en central uppgift för Folkpartiets äldrepolitik. 
 
Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag. Att få känna doften av riktig 
matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och förberedelser 
inför måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man fortfarande klarar 
av, ökar inte bara aptiten utan hela livskvalitén. God och näringsrik mat samt triv-
samma måltider är således en viktig kvalitetsfråga i äldreomsorgen. I hemtjänsten 
måste det vara en självklarhet att alla som behöver hjälp med maten också ska 
kunna få den lagad hemma. Därför föreslår Folkpartiet idag en laga-mat-garanti. 
 
Sedan 1 januari i år gäller nya föreskrifter från Socialstyrelsen, som innebär att 
vården och omsorgen är skyldiga att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och 
behandla undernäring. I vägledningen som hör till understryker Socialstyrelsen att 
det är viktigt att få välja mat för att få tillräcklig aptit. Men att få välja mat är inte 
bara ett medel. Framförallt är det en fråga om värdighet och livskvalitet. Ju 
mindre ork som finns till andra aktiviteter, desto större betydelse får måltiderna 
som dagens glädjeämne. 
 
Äldre tycker, precis som alla andra, olika i fråga om maträtter. För en del är det 
viktigt att få äta mat man känner igen. Andra vill gärna prova nya smaker. Att 
kunna välja vad man ska äta till lunch eller middag är en självklarhet för de flesta 
av oss. Det är det dock inte för de äldre som behöver hjälp av hemtjänsten för sina 
måltider eller som bor i äldreboende i Hallstahammars kommun. Folkpartiet anser 
att alla som får hemtjänst genom kommunens egen regi, bör erbjudas att få mat 
lagad i det egna hemmet. Erfarenheter från andra kommuner och enskilda hem-
tjänstföretag visar att det inte behöver innebära ökade kostnader, med klok plane-
ring och genom utbildningsinsatser för personalen i näringslära och enklare mat-
lagning. De som hellre vill ha sin mat levererad bör få fler leverantörer, inklusive 
restauranger i närområdet, att välja på. På de kommunala vård- och omsorgs-
boendena bör det alltid finnas minst två rätter att välja mellan. Socialtjänstlagen 
är tydlig med att äldreomsorgen ska utgå från den enskildes önskemål. Det är 
dags att vi lever upp till det i Hallstahammar. 
 
Därför föreslår Folkpartiet 
- att hemtjänsten ska erbjuda alla som beviljats bistånd med måltider ska erbjudas 
att få maten lagad i hemmet. 
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- att ett valfrihetssystem inrättas för matleveranser inom hemtjänsten 
-att det ska finnas möjlighet att välja mellan olika rätter på kommunens vård- och 
omsorgsboenden.  
-att kommunen vid upphandling av måltidstjänster inom äldreomsorgen ska lägga 
stor vikt vid att brukarna ges inflytande, delaktighet och flera alternativa rätter att 
välja mellan.”  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2015 § 165 att återremittera ären-
det för ytterligare beredning. 
 
Socialförvaltningen redogör i skrivelse den 7 oktober 2015 bl a om några erfa-
renheter från andra kommuner av att laga mat hemma hos de äldre i hemtjänsten 
samt kostnader för Hallstahammar att införa matlagning i eget boende. 
 
I separat skrivelse den 9 februari 2016 anför socialnämndens ordförande bland 
annat att då situationen inom hemtjänsten är väldigt ansträngd finns det inte 
utrymme att laga mat i hemmen hos de äldre. Vi har också en ansträngd ekonomi 
som gör att vi inte kan utbilda personalen för uppgiften. Redan idag kan de äldre 
köpa sin mat var de vill men får själv ombesörja för leveransen. Vi har för att 
underlätta för de med bistånd gjort en upphandling av mat via Samhall. Vår tanke 
är att när det nya äldreboendet står klart så kan matlådor tillagas där och köras ut 
till de som har bistånd och önskar få matlådor. Vi har provat att erbjuda flera 
rätter på kommunens vård- och omsorgsboende, en veckorätt och en rätt för varje 
dag. De boende har dock inte valt veckorätten utan varit nöjd med den rätt som 
erbjuds för dagen. Redan idag är kosten individuellt anpassad utifrån allergier och 
personliga önskemål. De som t.ex. inte äter fisk får ett annat alternativ. På våra 
särskilda boenden tillagar vi idag all mat själv och kommer när vårt nya 
äldreboende står färdigt tillaga och levera mat även till de med bistånd i ordinärt 
boende. Eftersom vi inte kommer upphandla måltidstjänster inom äldreomsorgen 
så kommer kostchefen ha något sorts ”matråd” där de äldre kommer att vara 
representerade för att öka delaktigheten och inflytandet. Det finns redan idag 
matråd på varje hus som träffas 1 ggr/kvartal. 
 
Socialnämnden beslutade den 25 februari 2016 § 22 att föreslå kommunfullmäk-
tige att avslå motionen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 48. 
 
Anförande hålls av Mariette Sjölund (S) i vilket hon yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Sigge Synnergård (L) bifall till motionen. 
 
Anförande hålls av Marianne Avelin (C). 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sigges Synnergårds (L) yrkande. 
 
att avslå motion om Laga-Mat-Garantin i Hallstahammars kommun med hänvis-
ning till vad som anförs av socialnämnden den 25 februari 2016 § 22. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin (C), Terese Stien (SD), Gary 
Slater (SD), Greger Lundell (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Anna Lundberg 
 Socialnämnden 
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KF § 74 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående tekniska nämndens 
lagerhållning på centralförrådet  Dnr 260/15 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 21 oktober 2015: ”Tekniska förvalt-
ningens centrallager ska innehålla material som behövs i det dagliga arbetet, ett 
lager för akuta ärenden och det ska vara ordning och reda. Både i den fysiska 
miljön och i bokföringen. Men ser det ut så idag? 
 
En del av centrallagret består idag av en mycket stor mängd reservdelar, vissa an-
vänds dagligen andra har legat där i åratals. Det finns enligt uppgift heller ingen 
lagerförteckning/register och lagret tas heller inte upp i bokföringen. Det tycker 
jag är högst anmärkningsvärt. Och man kan till och med fråga sig om det håller 
sig inom lagens gränser? 
 
Att ha ett lager som man inte för någon förteckning över är både sårbart och slö-
seri med resurser. Hur vet man att man inte beställer hem saker som redan finns? 
Vad händer den dagen personen/personerna som har ’lagret i huvudet’ inte finns 
tillgängliga? Hur minimerar man svinnet? 
 
Det lager som finns idag innehåller en mängd olika reservdelar, till olika värde 
och till olika grad avskrivna. Räknar man samman alla delar blir det en avsevärd 
summa, som inte finns bokförd. Det finns lagar och regler kring detta, håller vi 
oss verkligen på rätt sida om dem? 
 
Sista delen i motionen handlar om lagret för akuta händelser. En del av tekniska 
nämndens ansvarsområden är att hantera akuta händelser som vattenläckor och 
liknande. Och det ska vi ha beredskap för. Men det kostar också pengar och vi 
måste ta ställning till vad som är en rimlig nivå på lagerhållning. Vilken typ av 
händelser ska vi ha beredskap till? När kan vi samarbeta med närliggande kom-
muner? Och när säger vi att det är ok att invänta en beställning. Vanligtvis är led-
tiden på varor endast någon dag. Vi är en modern kommun som ska vara rustade 
för framtiden. Det ska genomsyra alla kommunala områden. Även den tekniska. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag på: 
Att genast upprätta ett register över de lagerdelar som finns idag 
Att bokföra det enligt gällande regler 
Att ta fram förslag på vilken nivå av akut lagerhållning Hallstahammars kommun 
ska ha” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 24 februari 2016 bland annat att: 
”Tekniska förvaltningen redovisar varje år vilket lager som finns för berglagret,  
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dieseltanken samt renhållningslagret. Vidare har förvaltningen inventerat VA- 
lagret, då materialet i regel är värdefullt samt att särredovisning gäller. Invente-
ringen blev klar 2016-02-01. Redovisningen av VA-lagret kommer hädanefter 
därför att ske årligen fr.o.m. 2016. I syfte att säkerställa och underlätta hante-
ringen av lagervärden undersöks möjligheten att köpa in ett datasystem för lager-
hållning. Kravet som ställs är att systemet är kompatibel med nuvarande ekono-
misystem samt att det är ett enkelt system och att det inte är alltför komplicerat 
och kostsamt att administrera. Syftet med ett databaserat system är också att det 
ska bli enklare att se vad som finns i lagret och att det ska följa gällande regler för 
lagerredovisning. Nivån av akut lagerhållning är svårare att precisera då verk-
samheterna har olika förutsättningar, det är exempelvis enkelt att fastställa nivån 
för dieseltanken, där akut lagerhållningen ska motsvara volymen i samtliga 
reservkraftsaggregat (10m3 år 2016). För övriga verksamheter varierar behovet 
av lagrade varor över tid. 
 
För fastigheterna lagras också endast material som är frekvent använt samt för att 
inte behöva åka till bygghandeln för enstaka skruvar eller för att köpa enstaka 
skivor. Motsvarande gäller för VA-lagret. Här behövs framförallt ett lager för 
akuta händelser eftersom dessa händelser ofta sker efter arbetstidens slut när det 
inte går att beställa från någon leverantör. För att kunna säkerställa nivån av akut 
lagerhållning för samtliga verksamheter måste följande ske: en kartläggning av 
lagrets omsättningshastighet, göra en kostnadsavvägning mellan lagringskostnad 
och leveranskostnader samt vilken servicenivå vi ska erbjudas. Ett förslag till 
vilka produkter som behöver ligga i lager kommer att tas fram för respektive 
verksamhet. Ambitionen är att ha ett väl avvägt lager där hänsyn tas till både öns-
kad servicenivå som till att verksamheten kan arbeta effektivt med fastighets-
underhållet.” 
 
Tekniska nämnden har den 9 mars 2016 § 29 beslutat att uttala att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skri-
velse den 24 februari 2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 49. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motion angående lagerhållning på centralförrådet ska anses besvarad med 
hänvisning till vad som anförs av tekniska nämnden den 9 mars 2016 § 29. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 74 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin (C). 
 
 
 
________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
 Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 75 
 
Svar på motion av Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) angående 
tillgänglighet i Folkets Hus    Dnr 280/15 
 
Håkan Freijd (M) och Anders Randelius (M) anför i en motion den 24 november 
2015: ”Hallstahammars kommun har som fastighetsägare en skyldighet att tillgo-
dose tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde. Folkets Hus i Hallsta-
hammar är i dagsläget inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Behov av åtgärder finns också för personer med nedsatt orienteringsförmåga. 
 
Lagen ställer retroaktiva krav på fastighetsägare till publika lokaler enligt SFS 
2103:9 HIN 3. 
I fallet med Folkets Hus saknas exempelvis möjlighet för personer med nedsatt 
rörelseförmåga att nå husets övre plan. 
 
Därför yrkar Moderaterna i Hallstahammar på: 
 
att fullmäktige beslutar om en skyndsam utredning av nödvändiga åtgärder 
att åtgärder därefter vidtas utan dröjsmål 
att kostnaderna skall belasta kommunens investeringsbudget” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 24 februari 2016 bland annat att: 
”HIN 3 avser enkelt avhjälpta hinder. Med denna föreskrift avses, hinder som kan 
avhjälpas i lokaler dit allmänheten har tillträde, utan omfattande ombyggnationer. 
Boverket kom i juli 2013 ut med en föreskrift om ändring i HIN 3 (BFS 2013:9 
HIN 3) och med en konsekvensutredning av föreskriften. Under 5§ - 11§ sägs 
följande, 

- Hinder ska avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de prak-
tiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska förutsättningarna 
får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller 
näringsidkaren. 

- Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och olämp-
ligt placerade eller olämpligt utformade manöverdon ska avhjälpas 

- Bristande kontrastmarkeringar och bristande varningsmarkeringar ska av-
hjälpas 

- Hinder i form av bristande utformning av orienteringsskyltar ska avhjälpas 
- Hinder i form av brister i ljudmiljön ska avhjälpas 
- Hinder i form av bristande eller blänkande belysning ska avhjälpas 
- Hinder i form av brist på och bristande utformning av balansstöd ska av-

hjälpas 
- Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning ska 

avhjälpas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 75 
 
En anpassning av lokalerna så att det övre planet i lokalen skulle bli tillgängligt är 
inte ett enkelt avhjälpt hinder eftersom det skulle innebära betydande kostnader 
att utföra en sådan åtgärd. Kostnaden för en ny hiss i byggnaden är betydande. 
 
Hela markplanet i byggnaden är tillgänglig (även för personer med funktionshin-
der) genom entrén i norr. Här finns även en handikapptoalett i närheten av entrén. 
För att kvalitetssäkra att kommunen uppfyller kravet på enkelt avhjälpta hinder i 
lokalen föreslås att en inventering av markplanet görs mot lagens krav. Detta bör 
göras av en sakkunnig inom området. Motsvarande inventering har gjorts på 
kommunens övriga fastigheter men detta var i samband med att lagen trädde i 
kraft och åtgärderna skulle vara utförda senast 2010. Hallstahammars kommun 
ägde inte Folkets Hus vid den tidpunkten och därför finns inte fastigheten med 
bland de fastigheter som inventerades och åtgärdades då.” 
 
Tekniska nämnden har den 9 mars 2016 § 31 beslutat att uttala att motionen ska 
anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i tekniska förvaltningens skri-
velse den 24 februari 2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 50. 
 
I ett anförande yrkar Mario Edlund (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M) i vilket han yrkar att ärendet ska återremit-
teras för att en skyndsam utredning ska göras av nödvändiga åtgärder, att åtgärder 
därefter vidtas utan dröjsmål, samt att kostnaderna skall belasta kommunens in-
vesteringsbudget 
 
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och Tommy Emterby (KD). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Håkan Freijds (M) återremissyrkande. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för 
kommunstyrelsens förslag att motionens ska anses vara besvarad röstar ja och 
den som röstar för bifall till Håkans Freijds (M) återremissyrkande röstar nej.  
 
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 
 
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 27 ledamöter röstat ja och 15 
nej, (bilaga 1 § 75/2106). Kommunfullmäktige har således bifallit Håkan Freijds 
(M) återremissyrkande. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 75 
 
Kommunfullmäktige beslutar således  
 
att återremittera ärendet för att en skyndsam utredning ska göras av nödvändiga 
åtgärder, att åtgärder därefter vidtas utan dröjsmål, samt att kostnaderna skall be-
lasta kommunens investeringsbudget. 
 
 
______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 76 
 
Utbildningsinsatser inom mänskliga rättigheter och jämställdhet 2016 – 
medel härför   Dnr 216/15  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 10 mars 2016 bl a att Hall-
stahammars kommun sedan i november 2015 deltar i ett utvecklingsprojekt via 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring hur mänskliga rättigheter kan 
integreras som en naturlig del i styrning och ledning. Styrgrupp för projektet är 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utifrån deltagandet har en projektplan utarbetats 
för arbetet lokalt, vilken förankrades med styrgruppen i januari 2016. De mål som 
satts upp för projektet är följande: 
 
• Att inventera hur olika verksamheter idag integrerar MR-perspektivet i ledning 

och styrning, med särskild fokus på jämställdhet och barnkonventionen. 
• Att höja kompetensen hos ledande politiker och tjänstemän kring vad MR-per-

spektivet innebär för styrning och ledning, samt hur MR kan integreras i led-
ning och styrning. 

• Att utifrån inventering och utbildningsinsatser ta fram en handlingsplan för hur 
former och arbetssätt kan utvecklas för att systematiskt integrera mänskliga 
rättigheter i ledning och styrning. 

 
En central del i projektet handlar om kunskapsbyggande och kompetenshöjande 
insatser vilka har planerats till hösten 2016. Utbildningar inom området är av 
yttersta vikt för att kunna ta arbetet vidare och nå upp till projektets mål. Mål-
gruppen för utbildningarna är ordinarie politiker i nämnder och styrelser, samt 
förvaltningschefer och områdeschefer/avdelningschefer. Projektledningens be-
dömning är att kostnaderna för utbildningsinsatserna kommer att uppgå till cirka 
90 000 kronor. Utslaget på målgruppen om cirka 60 deltagare blir det  
1 500 kronor per deltagare för 2,5 dagars utbildning. Särskilda medel för projektet 
finns inte upptagna i budget.  
 
Riksdagen har i en extra ändringsbudget beslutat att ge kommunsektorn 9,8 mil-
jarder kronor i form av ett tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsitua-
tionen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till 
kommunerna. Beloppet utbetalades under 2015 och får nyttjas även under 2016 
och avser att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016. Vid fördelningen av 
medel mellan kommunerna har antalet asylsökande och nyanlända i en kommun 
samt fördelningen mellan barn och vuxna beaktats. För Hallstahammars del upp-
går engångsbeloppet till 10, 3 Mkr. Under 2016 finns 9,5 mkr tillgängliga för de 
åtgärder som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 mars 2016 § 51. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att respektive deltagande 
nämnd/styrelse ska stå för sina kostnader avseende utbildningsinsatserna.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 76 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att för utbildningsinsats för MR-projektet ianspråkta medel härför om 120 000 
kronor från det tillfälliga statsbidraget 2016.  
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Sigge 
Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby 
(KD), Tommy Engström (KD), Marianne Avelin (C). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomi och planering 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 77 
 
Svar på interpellation av Sigge Synnergård (L) angående uppgifter om kost-
nader inom hemtjänsten   Dnr 53/16 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en interpellation den 19 februari 2016 ”Sveriges 
Kommuner och Landsting (Skl) sammanställer sedan några år tillbaka en resultat-
rapport som sammanställer uppgifter från de deltagande kommunerna. I 2015 års 
resultatrapport är det 39 mått som har sammanställts och när man läser rapporten 
kan en jämförelse göras mellan de olika kommunerna.  
 
Det är en värdefull handling för politiker, tjänstemän och medborgare att kunna 
jämföra den egna kommunens resultat med andra kommuners resultat. Men då 
gäller det att de siffror som kommunerna redovisar till Skl är trovärdiga, annars 
faller hela syftet med öppna jämförelser. 
 
Mått 27 i den senaste rapporten gäller kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen. Att kostnaden kan skilja från år till år är ganska naturligt, men när 
det gäller Hallstahammars siffror så är skillnaden gigantisk mellan 2014 och 
2015. 
 
I 2014 års rapport uppges kostnaden för vårdtagare i vår kommun vara 193 tusen 
per år och 2015 uppges kostnaden vara 513 tusen kronor per år.   
 
Därför blir mina frågor till socialnämndens ordförande följande: 
Hur kan vår kommun uppge så olika uppgifter? 
Vad är den verkliga kostnaden?” 
 
Socialnämndens ordförande Mariette Sjölund (S) anför i sitt svar den 31 mars 
2016 ”Du redogör i din interpellation för kostnader för vårdtagare inom Hem-
tjänsten och ställer följande två frågor: Hur kan vår kommun uppge så olika upp-
gifter? Vad är den verkliga kostnaden? 
 
Mina svar blir då följande: Det rör sig i detta fall om en felaktigt inrapporterad 
volym av brukare. Informationen hämtas från flera system och tyvärr har för få 
brukare inrapporterats. Alla nattbesök, Samhalls insatser och anhöriganställningar 
är inte med i denna statistik vilket kraftigt påverkar kostnaden hemtjänsttagare, 
kr/brukare. 
 
Enligt inrapporterade uppgifter har vi en kostnad enligt följande: 
 
2013                    2014 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare    
193 233              513 053  Kostnad hemtjänst kr/inv. +65 år  
12 953                13 078  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 77 
 
Det är svårt att med 100 % exakthet kunna ange vad den rätta kostnaden per bru-
kare ska vara, beroende på att vi inte känner till alla delar av SCB beräkningar. 
Men vi uppskattar att med de senaste uppgifterna vi har dvs. budgeten och 
aktuellt antal brukare blir kostnaden per brukare lite lägre än 2013 år siffra. 
Brukartiden det vill säga antalet timmar per kund har ökat mycket mellan 2013 
och tills dags datum till följd av kön till särskilt boende.  
 
Detta påverkar inte andra nyckeltal som årsjusterad strukturkostnad etc eftersom 
där sker ingen inrapportering av volymer.”  
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L) och Mariette Sjölund (S). 
 
Interpellationen anses härmed besvarad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 78 
 
Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) gällande 
utsmyckning av offentliga platser i Hallstahammars kommun m m 
Dnr 90/16 
 
Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) anför i en motion den 16 mars 2016 
”Offentlig konst och utsmyckning av offentliga miljöer bidrar till att skapa en 
identitet för kommunen samtidigt som lokala konstnärer och näringsliv får möj-
lighet att bidra till kommunens estetiska utveckling.  
 
Idag är Hallstahammar fattigt på offentligt utsmyckade miljöer, vilket är synd. 
Hallstahammar kan bättre än så, Hallstahammar växer och utvecklas till att kunna 
bli Mälardalens absoluta pärla, då är miljöerna ett viktigt inslag. 
 
De offentliga konstverk som finns i kommunen, i första hand skulpturer, är 
mycket dåligt underhållna och i många fall placerade på undanskymda platser. 
Verk som är utförda av lokala konstnärer saknar information om konstverkets ur-
sprung och konstnären. Våra Hallstahammarkonstnärer är mera kända för verk 
som de utfört på andra orter, exempelvis Stockholm och Västerås. 
 
Nya Moderaterna i Hallstahammar vill gärna se en utveckling inom detta område. 
Kommunen bör å det snaraste ta initiativ till en strategi för hur offentliga miljöer 
runt om i hela kommunen kan växa och utvecklas. Kommunen bör också ta ini-
tiativ till att bjuda in lokala konstnärer, näringsliv såväl som föreningsliv till att 
starta arbetet med att försköna kommunen.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun tar fram en strategi kring utsmyckning av offentliga 
miljöer 
Att kommunen inleder samarbete med lokala konstnärer, näringsliv och övriga 
intressenter för ett snyggare centrum 
Att kommunen gör en plan för underhåll av de offentliga konstverk som finns och 
ser till att informationstavlor om konstverket finns och att konstnärerna uppmärk-
sammas.” 
 
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 § 79 
 
Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) gällande fritt wifi på strate-
giska platser i Hallstahammar    Dnr 98/16 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 24 mars 2016 ”Den uppkopplade 
världen är här. Flertalet av oss använder internet varje dag för arbete, för skola, 
för att klara livspusslet, för nöjes skull. Den moderna kommunen omfamnar detta 
och erbjuder tjänster och möjligheter. Därför vill vi gärna se att Hallstahammar 
inför fria wifi-zooner. 
 
Moderaterna och Alliansen i Hallstahammar har som mål att vara en topprankad 
IT-kommun. Motionens intentioner är ett steg i den riktningen. Fyra argument för 
fria wifi-zooner i Hallstahammar. Det ska inte vara en ekonomisk fråga att ta del 
vare sig demokrati eller exempelvis e-tjänster. Idag är surf utanför det egna wifi-
nätet en kostnadsfråga och vi vill att man ska kunna läsa kommunens hemsida 
(och titta på webbsänd fullmäktige) eller använda både kommunens e-tjänster så-
väl som andras. Viktigt för näringslivet och skolan. Flexibilitet är ett måste och 
idag har man inte alltid en fast arbetsplats, och/eller arbetstider. Vi ska erbjuda 
möjligheter som man väljer om de passar det egna livet. 
 
Turismen så klart, vad finns att göra i kommunen, var ligger närmaste 
café/boende. Detta är viktigt för att få fler turister överhuvudtaget, men särskilt 
utländska eftersom surf utanför det egna landet fortfarande är kostsamt. Men mest 
för att det nuförtiden är en hygienfaktor. Lika naturligt som el i vägguttaget och 
vatten i kranarna.  
 
Inför senaste valet sa näringsminister Damberg (S) att alla kommuner borde in-
föra fritt wifi och jämförde det med en digital allemansrätt. Konkurrensverket har 
också i en nyligen avkunnad dom sagt att fritt wifi tillhandahållet av kommuner 
enligt vissa premisser inte strider mot lagen. Väldigt många av Sveriges kommu-
ner har också redan infört detta. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun inför fritt wifi på strategiska platser i hela kommu-
nen.” 
 
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 § 80 
 
Anmälan av motion av Tommy Emterby (KD) om inrättande av sociala 
insatsgrupper i Hallstahammars kommun    Dnr 99/16 
 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 25 mars 2016 ”Ett samverkansar-
bete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Den tidigare 
regeringen beslutade 2011 att uppdra åt rikspolisstyrelsen (RPS) att initiera pilot-
verksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. 
Syftet med pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera samverkans-
formen sociala insatsgrupper. De mer långsiktiga målsättningarna med sociala 
insatsgrupper är att förhindra nyrekrytering till kriminell livsstil samt underlätta 
för personer att lämna ett kriminellt nätverk. 
 
Syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att på individnivå, möjliggöra 
att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer kan samordnas 
under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att socialtjänsten samarbetar med 
polisen och andra berörda myndigheter och att de tillsammans fokuserat och ut-
hålligt använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten är även ansvarig för att 
andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges individuella be-
hov.  
 
Målgruppen för sociala insatsgrupper är dels unga i riskzon att utveckla en krimi-
nell livsstil och därmed riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och ännu 
värre riskerar att radikaliseras. Sociala insatsgrupper är till stor del ett nytt arbets-
sätt för både polis och socialtjänst. Arbetssättet skiljer sig därmed från traditio-
nella arbetsformer för polisen och socialtjänsten gentemot målgruppen. För det 
första, samarbete på individnivå: att berörda aktörer, med hjälp av den unges 
samtycke, kan samverka och dela information med varandra i syfte att åstad-
komma ett minskat kriminellt beteende. För det andra, att varje SIG deltagares 
insatser med hjälp av en detaljerad åtgärdsplan gemensamt koordineras av den 
sociala insatsgruppen.  
 
Enligt utredningen som gjordes efter pilotprojektet påvisas ett positivt resultat av 
ett strukturerat samarbete kring enskilda individer. Med anledning av detta vill 
Kristdemokraterna i Hallstahammar att man i Hallstahammars kommun börjar 
arbeta enligt metoden tillsammans med polis och andra aktörer i syfte att uppnå 
målen med sociala insatsgrupper. Med gemensamma krafter och individen i fokus 
kan vi göra stor skillnad för många. 
 
Med anledning av ovan vill Kristdemokraterna i Hallstahammars kommun 
Att det tas initiativ om inrättande av social insatsgrupp i Hallstahammars kom-
mun 
Att undersöka möjligheterna till samverkan med närliggande kommuners social-
tjänst. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 80 
 
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 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 81 
 
Anmälan av motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, 
Stieg Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående 
ökat samarbete mellan skola/näringsliv    Dnr 101/16 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 
Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i en motion den 30 mars 2016 ”Två 
av de viktigaste målen för Hallstahammar är att vi har skolor i toppklass och ett 
friskt och blomstrande näringsliv. Många är kopplingarna mellan dessa båda om-
råden. Men det finns också oerhörd utvecklingspotential. Företagen behöver ha 
anställningsbara medarbetare att rekrytera, skolorna behöver bättre kopplingar 
mellan teori och verklighet. Dessutom behöver skolresultaten förbättras avsevärt. 
Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar att en koordinator mellan skola 
och näringsliv inrättas. 
 
Prao, praktikplatser, studiebesök, studie- och yrkesvägledning, redan i dag är be-
röringspunkterna många och oerhört centrala. Men de är också många gånger 
resurskrävande och görs idag på ett icke samordnat sätt. Det finns flera fördelar 
med att lägga samordningsresurser.  
 
Vi vill se ett mycket större entreprenöriellt tänkande i skolan, vi vill att fler elever 
under hela sin grundskolegång, och gärna ända redan från förskoleåldern, får tyd-
liga och positiva bilder av arbetslivet och blir bättre rustade för att möta den 
framtida arbetsmarknaden.  
Vi vill och se att fler företag lättare ska hitta bra medarbetare med rätt kompetens. 
Vi vet också att många företagare idag tycker att det är en del administration som 
gör att man ibland måste avstå samarbete. Det vill vi motverka.  
 
Hallstahammars kommun har många goda kontaktytor med näringslivet idag och 
skolan måste få en mer naturlig plats i dessa.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
Att en koordinatorfunktion mellan skola och näringsliv inrättas 
Att syftet ska vara att dels minska administration för skolpersonal såväl som för 
företagare, samt att överbrygga klyftor som finns idag” 
 
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 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 82 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 60/16 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2017: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Inga-Britt Helgesson (S)  Mariette Sjölund (S) 
 
Val av fem ledamöter jämte fem suppleanter varav en som ordförande och en som 
vice ordförande i bolagets styrelse för tiden från ordinarie årsstämma 2016 t o m 
ordinarie årsstämma 2017 
 
Ledamöter Suppleanter  
 
Rolf Hahre (S) Christina Aspenryd (S) 
Lars Jonsson (S   Bo Eriksson (S)  
Sara Frau-Kallunki (S)  Kjell Ivemyr (S) 
Ove Andersson (V)   Eleonor Zeidlitz (MP) 
Bertil Bredin (M)   Reinder Nispeling (L) 
 
Ordförande:  Rolf Hahre (S) 
Vice ordförande: Lars Jonsson (S)  
 
 
_______ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 83 
 
Val till uppdrag inom Leader Mälardalen ideell förening     Dnr 60/16 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Mälardalen ideell förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie före-
ningsstämma 2016 fram till ordinarie föreningsstämma 2017: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 
 
Val av en ledamot i styrelsen tillika LAG för tiden fr o m ordinarie förenings-
stämma 2016 fram till ordinarie årsstämma 2018. 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Hans Petersson (V)  Hans Strandlund (M) 
 
 
_______ 
Exp till: Leader Mälardalen ideell förening 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 84 
 
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december 2018    Dnr 60/16 
 
Charlotta Örtstam (V) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Charlotta Örtstam (V) från uppdraget som ledamot i barn- och ut-
bildningsnämnden,  
 
att som ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Charlotta Örtstam (V) utse Inga-Lena Strömberg (V), samt 
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Inga-Lena Strömberg (V) utse Elisabeth Erngren (V).  
 
 
 
_______ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet ( 2 st) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 85 
 
Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden t o m 
den 31 december 2018    Dnr 60/16 
 
Charlotta Örtstam (V) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som 1:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Charlotta Örtstam (V) från uppdraget som 1:e vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden, samt 
 
att som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 decem-
ber 2018 efter Charlotta Örtstam (V) utse Inga-Lena Strömberg (V). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 st) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 86 
 
Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2018 
Dnr 60/16 
 
Charlotte Steiner (V) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Charlotte Steiner (V) från uppdraget som ersättare i tekniska nämn-
den, samt 
 
att som ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2018 efter Charlotte 
Steiner (V) utse Bengt Hultin (V). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 st) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 87 
 
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 
2018    Dnr 60/16 
 
Mikael Zeidlitz (MP) anhåller om att få bli enledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Mikael Zeidlitz (MP) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt 
 
att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2018 efter 
Mikael Zeidlitz (MP) utse Stina Wessman (MP). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet (2 st) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 88 
 
Entledigande av fullmäktige    Dnr 60/16 
 
Madelen Mikkelsen (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Madelen Mikkelsen (S) från uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Madelen Mikkelsen (S). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet ( 2 st) 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 89 
 
Fyllandsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m 31 december 
2018    Dnr 60/16 
 
Zabhina Burlin (KD) anhåller att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Zabhina Burlin (KD) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt 
 
att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2018 efter 
Zabhina Burlin (KD) utse Johanna Ridderström (KD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 
 

() 
 

  
 
 
KF § 90 
 
Entledigande av fullmäktige    Dnr 60/16 
 
Zabhina Burlin (KD) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Zabhina Burlin (KD) från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Zabhina Burlin (KD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Samtliga valda 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet ( 2 st) 
 

   
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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