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KF § 117 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Tony Frunk (S) och Håkan Freijd (M) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 23 juni 2016, klockan 11.00. 
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KF § 118 
 
Resultatprognos per 30 april 2016 för Hallstahammars kommun   
Dnr 160/16 
 
Årets första resultatprognos per april indikerar avvikelser för våra verksamheter. 
Flertalet styrelser och nämnder prognostiserar underskott trots historiskt höga till-
skott såväl i budget 2014-2016. Ramarna utökades 2014 i förhållande till 2013 års 
budget med 36 Mkr. Under 2015 utökades ramarna med ytterligare 31 Mkr. I 
budget 2016 utökas ramarna med ytterligare nästan 32 Mkr. Under tre år har 
alltså verksamhetsramarna utökats med 99 Mkr. Nästan 1,5 gånger mer än skatte-
tillväxten. Driftresultatet beräknas exklusive pensionskostnader till -13,8, inklu-
sive pensionskostnader -5,5 Mkr. Totalt beräknas årsresultatet enligt prognosen 
uppgå till +0,3 Mkr, budgeterat resultat 2016 +2 Mkr, om ett finansnetto mot-
svarande budgeten för år 2017 kan uppnås. 
 
Iakttagelser som gjorts i tidigare års prognoser nämligen att man med god pre-
cision prognostiserar kostnadssidan (om än något högt) finns en tydlig tendens att 
man underskattar intäktssidan. Utöver detta är det f n svårt att med god säkerhet 
pricka årets avskrivningar beroende på att det efter endast fyra månader är vansk-
ligt att få grepp på årets investeringar. Nivån blir väsentligt högre i år men hur 
hög? Läget för totalekonomin är f n svårbedömd men vi har i slutändan vår 
balansfond att tillgripa om helåret 2016 uppvisar underskott. Skärpt budgetkont-
roll påkallas och går det att skjuta upp en ej startad verksamhet utan att andra ej 
önskvärda effekter uppstår, bör detta övervägas. 
 
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har 
beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för 
verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa 
hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill 
säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja 
en kostnadseffektiv och ändamåls verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot 
kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hus-
hålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort 
sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre 
sikt. 
 
Det s k balanskravet kan bli svårt att klara enligt prognosen för år 2016, men då 
har vi i det korta perspektivet vår balansfond att tillgripa. Styrelsen och nämn-
derna anmodas att upprätta handlingsplaner och följa upp sina tidigare handlings-
planer för att nå bättre överensstämmelse mellan tillgängliga medel och verksam-
hetens behov. Redovisningen skall ske senast i samband med att delårsrapporten 
per augusti översänds till kommunstyrelsen. 
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Forts KF § 118 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 105. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa resultatprognos ett för år 2016, samt 
 
att styrelsen och nämnderna senast i samband med delårsrapporten per augusti 
månad till kommunstyrelsen inlämnar handlingsplaner för att kortsiktigt bromsa 
den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre sikt få bättre balans mellan 
verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga nämnder/styrelsen 
 Ekonomi- och planering 
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KF § 119 
 
Utökad borgen samt beslut om ram för omteckning av borgen vid lånekon-
verteringar av befintliga lån gällande AB Hallstahem för år 2017    
Dnr 163/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om ramborgen för AB Hallsta-
hem för år 2016. Beslut om ramborgen för år 2017 bör beslutas vid samma sam-
manträde som Mål och budget behandlas. Kommunens ramborgen för år 2016 för 
AB Hallstahem uppgår till knappt 556 miljoner kronor. Hallstahem arbetar aktivt 
med sin låneportfölj och behöver därför relativt ofta ha ny borgensteckning från 
kommunen. 
 
Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera 
rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar 
för borgensåtagandet. Föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om borgen 
upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan 
att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. När det gäller preskriptionstiderna för lån 
och borgen, löper dessa individuellt, vilket innebär att ett preskriptionsavbrott för 
lånet inte innebär ett preskriptionsavbrott för borgensåtagandet. Ett borgens-
åtagande kan därför preskriberas före låneförbindelsen. Borgensåtagandet 
preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 
10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslutet inte är 
för gammalt när lånet beviljas. 
 
Förslaget omfattar beslut om rambelopp för borgen avseende AB Hallstahem. 
Totalt uppgår ramborgen till 585,6 miljoner kronor. Av beloppet avser 30 Mkr 
nyteckning och 555,6 Mkr befintliga krediter. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 106. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hallstahems låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 585,6 miljoner kronor varvid det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, 
 
att beloppsgränsen för omsättning inom ett års sikt sätts till högst 585,6 Mkr, samt 
 
att delegera till kommunstyrelsen att teckna borgen för AB Hallstahems låneför-
pliktelser inom ett totalt rambelopp om 585,6 miljoner kronor. 
 
_________ 
Exp till: Ekonomichef/bitr kommunchef 
 AB Hallstahem
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KF § 120 
 
Ram för nyupplåning samt ram för omsättning av befintlig låneportfölj 
under år 2017    Dnr 162/16 
 
Det är kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Kom-
munfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till kom-
munstyrelsen eller annan nämnd genom delegering av beslutanderätten. Delege-
ringen kan framgå av kommunstyrelsens eller nämndens reglemente men kan 
också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis kommunens 
budget. 
 
Kommunfullmäktige får dock enligt kommunallagen inte delegera beslutande-
rätten i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, som 
exempelvis frågor av större ekonomisk vikt. Dit torde de flesta större upplå-
ningarna tillhöra. Det råder ett så kallat delegeringsförbud för dessa ärenden. 
Delegeringsförbudet anses dock inte gälla om kommunfullmäktige fattar beslut 
om årliga ramar för upplåning. Eftersom kommunfullmäktige då angett gränserna 
för de ekonomiska åtagandena, anses beslut om upplåning inom dessa ramar inte 
längre ha den principiella beskaffenhet som endast är förbehållet kommunfull-
mäktige. 
 
Det föreligger dock en viss skillnad mellan nyupplåning, som ökar kommunens 
skuldbörda, och omsättning av lån, som innebär en oförändrad skuldbörda. Det 
kan därför vara lämpligt, att kommunfullmäktige anger ramarna för såväl nyup-
plåning som omsättning av lån.  
 
Rambesluten kan lämpligen fattas i samband med beslut om kommunens budget. 
För att det tydligt skall framgå inom vilka ramar kommunstyrelsen fattar beslut 
om upplåning bör även kommunstyrelsen och eventuell delegat särskilja vad som 
är ny upplåning och omsättning av lån vid beslut om upplåning.  
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till 
delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen. Enligt 6 kap. 34 § kommunallagen får 
dock inte kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut i ärenden som avser 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ett sådant delegerings-
förbud torde dock sällan bli aktuellt vid upplåning då kommunfullmäktige angett 
ramar för nyupplåning och omsättning av lån. 
4 
För år 2016 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 130 000 000 kronor, upplå-
ning beräknas ske under sommaren 2016. Hela beloppet kommer inte att lånas 
upp vid ett och samma tillfälle. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 107. 
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Forts KF § 120 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med 
106 000 000 kronor under år 2017, med utgångspunkt i föreslagen investerings-
plan i Mål och budgetdokumentet (MoB 2017-2019), samt 
 
att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att omsätta lån, motsvarande ett ram-
belopp om högst 150 000 000 kronor. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Ekonomi- och planering 
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KF § 121 
 
Mål och budget 2017-2019 jämte budgetramar för perioden samt skattesats 
för 2017   Dnr 161/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 om mål och budget för åren 
2016 till 2018. Föreliggande förslag har utifrån utfallet 2015 och nämndernas 
resultatprognoser för år 2016 jämte nämndernas behov/önskemål för de kom-
mande tre åren varit grunden i planeringen utöver nu gällande plan och de av 
kommunfullmäktige antagna målen kring god ekonomisk hushållning med mera. 
Nu gällande plan uppvisar inte budgetbalans för året 2018. Målsättningen för Mål 
och Budgetplanen 2017- 2019 är att kommunen uppvisar en balanserad budget-
plan. Ett resultat för hela mandatperioden om 1,0 procent av skatter och statsbi-
drag skall eftersträvas eller 0,5 procent för varje budgetår. Resultatmålen klaras 
inte i föreliggande förslag.  
 
Inför avstämningsbeslutet i höst finns några poster kvar att hantera. Till exempel 
har vi att hantera den förhöjda investeringsnivåns effekter på avskrivnings-
underlaget. Vidare inför avstämningsbeslutet i höst är vi förhoppningsvis klara 
med översynen av avskrivningstider, internräntor och att förslag till nya intern-
hyresavtal är färdigprocessade.  
 
Alla till buds stående medel har använts för att så långt möjligt förbättra bud-
getramarna för våra verksamheter. Föreliggande förslag till budgetramar utgör 
den yttersta gräns som finns för respektive styrelse, nämnd, förbund och bolag. 
Verksamheten måste klaras inom tilldelad ram. Utökning inom viss del av verk-
samheten som inte ryms inom nu tilldelad ram måste åtföljas av motsvarande 
neddragning inom andra verksamhetsområden så nämnden totalt klarar uppdraget 
med tilldelade resurser. 
 
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva den verksamhet man politiskt har 
beslutat att genomföra och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas 
pengar. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för 
verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa 
hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill 
säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja 
en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget 
gentemot kommuninvånarna tydligt. Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; 
att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på 
kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på 
längre sikt. 
 
God ekonomisk hushållning handlar inte enbart om att få ekonomin för helheten 
att gå ihop. Minst lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksam-
heterna utför de uppdrag som politiken och de ekonomiska ramarna ger. Verksam-
hetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
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Forts KF § 121 
 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det ska finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter som säkerställer kostnadseffektiv 
och ändamålsenlig verksamhet. Det krävs bland annat en utvecklad planering med 
framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rätt-
visande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser mot upp-
ställda mål. 
 
Målsättningen om minst 0,5 procent av skatter och avgifter i årligt resultat för 
hela perioden klaras inte i detta förslag. Resultatnivån ligger kring 0,4 procent 
2017 för att sedan sjunka mot noll de två kommande åren.  
 
MBL-förhandling har ägt rum den 1 juni 2016 varvid synpunkter framfördes av 
fackförbunden Kommunal och SSR.  
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 109. 
 
Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Petterson 
(S) redogör för föreliggande budgetförslag. Avslutningsvis yrkar Pettersson bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
I var sitt anförande redogör Rolf Korsbäck (S) för socialnämndens budgetförslag, 
Kjell Ivemy (S) för barn- och utbildningsnämndens budgetförslag, Marijo Edlund 
(S) för tekniska nämndens budgetförslag, Thure Andersen (S) för kultur- och fri-
tidsnämndens budgetförslag och Tony Frunk (S) för bygg- och miljönämndens 
budgetförslag. Avslutningsvis avslutas anförandena med att var och en yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anföranden hålls av Bengt Hultin (V), och Peter Ristikartano (MP) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar bifall till kommunsty-
relsens första attsats avseende oförändrad skatt. Vidare redogör Landernäs för 
Alliansens förslag till budget och yrkar att Alliansens förslag till mål och budget 
fastställs. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 30 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
I var sitt anförande yrkar Marianne Avelin (C), Tommy Emterby (KD) och Sigge 
Synnergård (L) bifall till Jenny Landernäs (M) yrkanden. 
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Forts KF § 121 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han dels yrkar bifall till Jenny 
Landernäs (M) yrkanden, dels yrkar som ett tillägg att sjukfrånvaron ska halveras 
inom tre år. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och med avslag till dels Jenny Landernäs (M) 
yrkanden dels Hans Strandlunds (M) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att fastställa utdebiteringen till 21:81 kr/skkr för år 2017, 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till MÅL OCH BUDGET för perioden 
2017-2019 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
 
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudget med 106 000 tkr för 
år 2017 och 40 000 tkr för år 2018 och 40 000 tkr får år 2019 års investeringar, 
 
att styrelsen, nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges bud-
getramar återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verk-
samheten för åren 2017 till 2019 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges 
gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid åter-
rapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 oktober 2016,  
 
att objektsindelad investeringsbudget skall ingå i avstämningsbeslutet, samt 
 
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos varvid nämn-
dernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive nämnd om, 
vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen 
skyndsamt underrättas och handlingsplan upprättas över hur budgetbalansen skall 
nås. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Bertil Bredin (M), Alicia Stenfors (M), Sigge 
Synnergård (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström 
(C), Marianne Avelin (C) och Greger Lundell (SD). 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga nämnder och styrelsen 
 Ekonomi och planering 
 AB Hallstahem 
 Mälardalens Brand- och räddningsförbund
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KF § 122 
 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västmanlands län 
landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som stödjer regional ut-
veckling i länet – för godkännande    Dnr 122/16 
 
Landstinget Västmanland har den 21 april 2016 inkommit till Hallstahammars 
kommun med förslag till överenskommelse mellan kommunerna i Västmanlands 
län och Landstinget/Region Västmanland i frågor som stödjer regional utveck-
ling. Kommunen ombeds att senast den 30 juni 2016 teckna översänd överens-
kommelse. Beslutet ska villkoras av att riksdagen innan utgången av år 2016 har 
beslutat att landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala ut-
vecklingen från och med 2017. 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 20 maj 2016 bl a att av överenskommelsen 
framgår organiseringen av arbetet med bl a en strategisk beredning. Varje kom-
mun utser två ledamöter varav den ena är kommunstyrelsens ordförande och den 
andra är ledande företrädare för oppositionen i kommunen. Landstinget/regionen 
företräds av minst fem ledamöter högst 10 ledamöter. Den strategiska bered-
ningen har inga ersättare. 
 
Den strategiska beredningen är organisatoriskt knuten till regionstyrelsen. Obli-
gatoriska uppgifter blir att bereda regionala utvecklingsprogram, länstransport-
plan, regionalt tillväxtprogram, (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, 
kollektivtrafik (nuvarande beredningen utgår), folkhälsopolicy och gemensamma 
EU frågor. 
 
Inför starten av den strategiska beredningen år 2017 inrättar landstingsstyrelsen 
på prov tre politiska samverkansgrupper under perioden 2017-2018. En grupp har 
i uppdrag att hantera gränsöverskridande frågor som rör barn/unga inom området 
socialtjänst, skola och vård. En grupp ska hantera gränsöverskridande frågor som 
rör äldre inom området hälsa, vård och omsorg. Den tredje gruppen ska hantera 
regionala kulturfrågor. 
 
I förslaget till överenskommelsen fastställs hur de ekonomiska mellanhavandena 
för samverkan ska hanteras. Kostnaderna för samverkan i enlighet med överens-
kommelsen fördelas mellan kommunerna och regionen. Grundprincipen är att 
kommunerna står för cirka 2/3 av kostnaderna och regionen står för cirka 1/3. 
Kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs utifrån folkmängd året innan. 
Kostnadsnivån för samverkan fastställs inför 2017 utifrån de samverkansuppgifter 
som då överförs från VKL. Ersättningen från kommunerna till regionen ska er-
läggas med 50% senast den 1 februari och med 50% senast den 1 augusti inne-
varande verksamhetsår. Kostnaderna uppräknas årligen under mandatperioden 
med landstingsprisindex, LPI. Inför en ny mandatperiod görs en ny bedömning av 
kostnadsnivån för denna samverkan. 
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Forts KF § 122 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 112. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att, under förutsättning av riksdagen innan utgången av år 2016 har beslutat att 
landstinget Västmanland får ta över ansvaret för den regionala utvecklingen från 
och med 2017, godkänna överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i 
Västmanlands län landstinget/Region Västmanland (regionen) i frågor som 
stödjer regional utveckling i länet, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Landstinget Västmanland  
 Reglementspärmen 
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KF § 123 
 
Finansiering av projekt med stöd av det tillfälliga statsbidraget 2016 
– del 2    Dnr 91/16 
 
Kommunchefen anför i skrivelse bland annat att kommunfullmäktige beslutade 
den 4 april 2016 § 69 att anslå 3 220 000 kronor av det tillfälliga statsbidraget 
under 2016 (del 1), till ett antal projekt som fanns upptagna i skrivelse daterad 
2016-03-15. Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2016 att uppdra till kom-
munstyrelseförvaltningen, kommunchef och kommunledningsgrupp, att utreda 
och kostnadsberäkna ytterligare projekt för upprusning och nyanläggning. 
 
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.   
 
De extra medlen är i huvudsak en konsekvens av de överenskommelser som gjor-
des mellan regeringen och allianspartierna i slutet av oktober 2015 med anledning 
av flyktingsituationen.  
 
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 finnas 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. 
 
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. 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut i april återstår 6 280 000 kronor av det till-
fälliga statsbidraget. I enlighet med kommunstyrelsens beslut har kommunsty-
relseförvaltningen genom kommunledningsgruppen utrett ytterligare projekt som 
kan finansieras genom det tillfälliga statsbidraget: aktivitetspark i Kolbäck, när-
idrottsplats, bidrag till föreningar som tar ett stort ansvar för integration av nyan-
lända inklusive ensamkommande barn, bidrag till engångskostnader för flytt av 
Linboskolan till Parkskolan, delfinansiering av kulturhus. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 113. 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-06-20 () 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 123 
 
I ett anförande yrkar Catarina Petterson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till kommunstyrelsens förslag 
avseende 200 000 kronor till föreningar som tar stort ansvar för integration. I 
övrigt yrkar Landernäs avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Marianne Avelin (C) i vilket hon yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag avseende 200 000 kronor till föreningar som tar stort ansvar för 
integration, dels att föreslagna 2,6 miljoner kronor för flytt av skolor istället an-
vänds till upprustning av Vallmobadet. I övrigt yrkar Avelin avslag på kommun-
styrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på dels Jenny Landernäs (M) avslags-
yrkande, dels Marianne Avelins (C) avslags- och ändringsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anslå 5 900 000 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), Alicia Stenfors (M), Sigge 
Synnergård (L), Tommy Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström 
(C), Marianne Avelin (C) och Greger Lundell (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunchefen 
 Ekonomi och planering 
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KF § 124 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2015 –  
ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 151/16 
 
Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 12 maj 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 berättelse den 3 maj 2016 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 123. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 
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KF § 125 
 
Ändring av kommunfullmäktiges sammanträde i september 2016     
Dnr 237/15 
 
Hallstahammars kommun har för avsikt att ansöka om statligt stöd för bostads-
byggande ”byggbonus”. För att kunna söka bidraget måste kommunerna ha ett 
antaget bostadsförsörjningsprogram. Då ansökningstiden går ut i september be-
höver fullmäktiges sammanträde tidigareläggas en vecka i september, 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2016 § 124. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att flytta sitt sammanträde den 26 september till den 19 september 2016. 
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KF § 126 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december 2018    Dnr 60/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att entlediga Fredrik Simonsson 
(M) från hans uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 
2018 efter Fredrik Simonsson (M) kommer att äga rum vid fullmäktiges nästa 
sammanträde.  
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KF § 127 
 
Anmälan av motion av Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan 
Freijd (M) angående renovering av pråmen Albert    Dnr 176/16 
 
Bertil Bredin (M), Stieg Andersson (M), Håkan Freijd (M) anför i en motion den 
14 juni 2016 ”Hallstahammars kommunfullmäktige har beslutat att pråmen Albert 
skall renoveras och anslagit 500 000 kronor för detta ändamål. Avsikten är att 
Albert skall användas för kommersiell trafik i Strömsholms Kanal. Renoveringen 
av Albert är ännu inte påbörjad. Med anledning av detta har Kanalbolaget hyrt in 
en kanalbåt med skeppare för att kunna bedriva kanaltrafik under sommarhalvåret 
2016. 
 
Nya Moderaterna i Hallstahammar anser att försöken med kanaltrafik är ett 
mycket bra initiativ men vill samtidigt att erfarenheterna av denna säsongs kanal-
trafik tas tillvara för ett framtida beslut om renovering av pråmen Albert.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på 
Att verksamheten med den inhyrda kanalbåten efter avslutad säsong utvärderas 
med avseende på lönsamhet och värde för turismen i anslutning till kanalen. 
Att alla aktiviteter för att renovera pråmen Albert avbryts till dess att utvärde-
ringen är klar. 
Att beslutet att renovera Albert omprövas då resultatet av utvärderingen är klart.” 
 
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. 
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KF § 128 
 
Avslutning 
 
Ordföranden Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att tacka fullmäktige för 
arbetet i fullmäktige det första halvåret på 2016. Han tackar även närradion och 
tjänstemännen för ett gott samarbete och önskar alla en skön och varm sommar. 
 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordföranden Christina Aspenryd (S) önskar ord-
föranden en skön och varm sommar. 
 

   


