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KF § 156 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
  
att utse Barbara Kabacinski Hallström (L) och Reijo Tarkka (V) att jämte ord-
föranden justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 6 december 2021 klockan 16.00. 
 
 
Sammanträdes ajourneras 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
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KF § 157 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022   Dnr  301/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 127 ny taxa för 
Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller samtliga avgifter i taxan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 95 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 203. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 131 att bordlägga ären-
det till dagens sammanträde. 
 
Ärendet återupptas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävandes av sitt beslut den 25 november 2019 § 127 fastställa ny 
avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidsnämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 158 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - 
fr o m den 1 januari 2022   Dnr 302/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 125 taxa för arrange-
mang på Skantzens utomhusscen. 
 
Sedan taxor infördes för bokning av Skantzenscenen har intresset från kom-
munala föreningar att genomföra evenemang på denna scen minskat. En av 
anledningarna tros vara nivån på nuvarande taxa i kategori 1. Förvaltningen 
önskar därför sänka taxorna i denna kategori för att därigenom ge ökade möjlig-
heter för kommunala föreningar att förlägga evenemang till denna scen. För att få 
bättre framförhållning mellan tidpunkten för kontraktsskrivning och tillfället för 
genomförande av evenemang föreslås också att följande tillförs i taxan: 

• senast 6 veckor innan evenemangstillfället ska avtal med arrangör och 
kultur- och fritidsnämnd ha tecknats.  

• säsongsbokningar ska prioriteras före enskilda evenemang.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 97 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 
den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 204. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 132 att bordlägga ärendet 
till dagens sammanträde. 
 
Ärendet återupptas. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att taxan 
kompletteras med följande nya lydelse: Parkeringsavgift för parkeringsplats på 
mark intill Skantzenområdet i samband med evenemang på Skantzen, 20 kronor.    
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till dels kommunstyrelsens förslag, dels Jenny Hödefors (S) tilläggsyrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 125 fastställa av-
giftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - fr o m 
den 1 januari 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga.   
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 159 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2022    Dnr 303/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar, behöver 
avgifterna höjas för Skantzö bad och camping. Förslag till ny taxa har tagits fram 
där i princip samtliga avgifter har höjts för badet. För campingen har samtliga 
avgifter för camping- och säsongsplatser höjts. Nytt är att det finns familjebil-
jetter för entrén till badet. Nytt är även att en serviceavgift tillkommer för 
elektroniska bokningar till badet.   
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 september 2021 § 94 att fullmäktige 
ska fastställa ny taxa för Skantzö bad och camping fr o m den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 205. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 133 att bordlägga ärendet 
till dagens sammanträde. 
 
Ärendet återupptas. 
 
Jenny Hödefors (S) yrkar att taxan ska sänkas gällande säsongkort köpta t o m 
31/5 för badentré 7-19 år. I övrigt yrkar hon bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till Jenny Hödefors (S) ändringsyrkanden och i övrigt med bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 126 fastställa ny 
avgiftstaxa för Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2022 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften, samt 
 
att bemyndiga enhetschefen att besluta om avgift för sådan tillfällig upplåtelse etc 
som ej är reglerad i taxan. 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 160 
 
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2022   
Dnr 304/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande av 
ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar behöver 
avgifterna höjas. Höjningar gäller främst där vuxenföreningar eller privata 
guppen hyr lokaler. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 96 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa ny taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 
januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 206. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 134 att bordlägga ären-
det till dagens sammanträde. 
 
Ärendet återupptas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 november 2019 § 128 fastställa 
avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2022 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 161 
 
Avgifter inom vården och omsorgren i Hallstahammars kommun fr o m 1 
januari 2022   Dnr 307/21 
 
Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun fast-
ställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 158.  
 
Socialnämnden föreslår den 23 september 2021 § 69 att fullmäktige ska fastställa 
avgifter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med 
den 1 januari 2022. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen 
från och med 1 januari 2022. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor i vården 
och omsorgen. Vissa avgiftsnivåer som till exempel maxtaxan styrs av social-
tjänstlagen (2001:453). I dessa fall har kommunen inget rådrum gällande av-
giftsnivåer eller taxor. Utöver till exempel maxtaxan finns en rad avgifter som 
behöver årlig justering och uppräkning. De avgiftsförändringar som föreslås i 
förslaget i nya taxan är i huvudsak ändrade avgiftsnivåer genom en årlig uppräk-
ning för år 2022 av avgiftsnivåerna med i genomsnitt 2,5 %. 
 
Några exempel på kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 (vanligaste 
avgifterna): 
     2021                   2022 
Trygghetslarm        308 kr/mån  316 kr/mån 
Service- och omvårdnadsavgift    369 kr/h                378 kr/h 
Hemsjukvård    128 kr/besök  131 kr/besök 
Helpension säbo   3842 kr/mån  3948 kr/mån 
Dagvård     93 kr/dag   95 kr/dag 
Lunch brukare/patient   69 kr    71 kr 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 207. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 § 134 att bordlägga ären-
det till dagens sammanträde. 
 
Ärendet återupptas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2020 § 158 fastställa avgifter 
för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med den 1 
januari 2022 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Socialnämnden 
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KF § 162 
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1 
januari 2022    Dnr 349/21 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 28 oktober 2021 § 95 att fullmäktige ska 
fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1 
januari 2022. 
 
Nu gällande taxa antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2018 § 140. 
Sedan dess har bygg- och miljönämnden den 24 oktober 2019 § 108 och den 26 
oktober 2021 § 103 fastställt indexreglering av timtaxan. 
 
Bygg- och miljönämnden har ansvar för den lokala tillsynen enligt miljöbalken. I 
miljötillsynsförordningens 2 kap framgår hur den operativa tillsynen fördelas 
mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna. Den tillsyn som be-
drivs ska i möjligaste mån finansieras av avgifter som verksamhetsutövaren be-
talar. Detta enligt den grundläggande Polluter Pays Principle, d v s att ”föro-
renaren” ska betala. Denna princip vilar på Rio-dokumentet och EU:s Romför-
drag. Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att myndig-
heternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgifts-
finansierad.  
 
Nuvarande taxebestämmelser har haft samma utformning sedan år 2018. Upp-
dateringen är en anpassning till nu gällande lagar och föreskrifter. Föreliggande 
förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
baseras i på Svenska Kommuner och Landstings mest aktuella underlag.  
 
Ekonomiskt har förhållandena ändrats sedan 2018 med ökade kostnader för bland 
annat stödsystem, delfinansiering av tjänst i kundcenter. Från år 2022 ska nämn-
den också bära kostnader för egna verksamhetsfordon. Grunden för taxan är 
timavgiften, vilken under 2021 är 907 kronor. Beräkning av ny avgift, med de 
faktiska kostnaderna som grund, ger en timavgift på 992 kronor. I jämförelse med 
rikssnittet ligger Hallstahammar lägre. Data från 224 kommuner i Sverige gav i 
februari 2021 ett snitt på 1027 kronor. Uppgifter med tillgängliga data från 
Västmanlands kommuner visar att Hallstahammar ligger under länssnittet. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 222. 
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L) och Peter Ristikartano (MP) vari de 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att ”Rättviks-
modellen” ska införas i sin helhet i taxan under 2022.  
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Forts KF § 162 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelens förslag 
och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Anförande hålls av Claes Gustavsson (SD) i vilket han yrkar bifall till Jenny 
Landernäs (M) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande att 
”Rättviksmodellen” ska införas under 2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 november 2018 § 140 fastställa taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr o m den 1 januari 2022 enligt 
en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att uppdra till bygg- och miljönämnden att ta fram en förenklad information till 
näringsidkare utifrån taxan. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M) Stieg Andersson (M), 
Bertil Bredin (M), Torbjörn Estelli(M), Tommy Emterby (KD), Kenth Rydén, 
Claes Gustavson (SD, Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser (SD) och Ewa 
Björklind (SD). 
 
 
 
_____ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Bygg- och miljönämnden 
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KF § 163 
 
Mål och Budget 2022–2024 för Hallstahammars kommun – avstämnings-
beslut    Dnr 223/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 17 juni 2021 § 83 bland annat ramar för mål 
och budget 2022–2024 samt skattesats för 2022. Då beslutade man att styrelsen, 
nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budgetramar åter-
rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses bedrivas för åren 
2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och med de budgetmedel 
som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska inlämnas till kommunsty-
relsen senast den 22 oktober 2021, att bemyndiga kommunstyrelsen att göra om-
fördelningar i investeringsbudgeten inom hela planperioden 2022–2024 under 
förutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige. 
 
Utifrån den återrapportering som skett har en ändringsbudget tagits fram. Sam-
manfattningsvis så det som är nytt är satsning på attraktionsstrategin, fler i arbete 
och ett tillskott till barn- och utbildningsnämnden. Lönekompensation som i juni-
beslutet skulle hållas centralt är i detta beslut utfördelad till nämnderna med 2,2 
% baserat på nu liggande personalbudget. Investeringsunderlagen har gåtts 
igenom och i denna ändringsbudget finns en ny investeringsbudget som helt 
ersätter den som fanns i junibeslutet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt junimöte att fastställa utdebiteringen till 
21:81 kr/skkr för år 20220. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 11 november 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 224 
 
Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson 
(S) föredrar föreliggande förslag till mål- och budget. Avslutningsvis yrkar hon 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon redogör för majori-
tetens 21-punktsprogram. Avslutningsvis yrkar hon bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Härefter hålls anföranden av socialnämndens ordförande Ingvor Regnemer (S), 
tekniska nämndens ordförande Marijo Edlund (S), barn- och utbildningsnämn-
dens 1e vice ordförande och bygg- och miljönämndens ordförande Sigge Synner-
gård (L), kultur- och fritidsnämndens ordförande Jenny Hödefors (S), i vilka de 
redovisar nämndernas mål och budget. Avslutningsvis yrkar de bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 163 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon redogör för moderaternas 
och kristdemokraternas förslag till mål och budget. Avslutningsvis yrkar hon 
bifall till föreslaget.  
 
Härefter hålls anföranden av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar att Miljö-
partiet de grönas förslag till mål och budget för perioden 2021–2023 ska fast-
ställas. 
 
Anförande hålls av Tommy Emterby (KD och Hans Strandlund (M) i vilka de 
yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Därefter hålls anförande av Reijo Tarkka (V) i vilket han dels yrkar bifall till 
vänsterpartiets förslag till budget, dels bifall till kommunfullmäktiges mål. 
 
Anförande hålls av Claes Gustavsson (SD) i vilket han yrkar bifall till sverige-
demokraternas förslag till budget. 
 
Anförande hålls av Christina Aspenryd (S), Tony Frunk (S), Lennart Ahlström 
(S), Rolf Korsbäck (S), Birgitta Westman (S), Örjan Andersson (S), Niko Ljevar 
(S) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser i vilka de 
yrkar bifall till Claes Gustavssons (SD) yrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterbys (KD), Peter Ristikartanos (MP), Reijo Tarkkas (V) och Claes 
Gustavssons (SD) yrkanden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsen förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), 
Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsso (SD), Peter Ristikartano (MP) m fl 
yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och resultat 
2022 ska ske per sista mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårs-
rapport) där delårsrapporten är en komplett delårsrapport medan resultatprog-
nosen mer har karaktär av årsprognos, 
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till avstämningsbeslut för Mål och Budget 
2022–2024 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll, 
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Forts KF § 163 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar inom nämndernas ramar 
avseende omfördelningen av ansvar mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritids-
nämnden och tekniska nämnden varvid omfördelningen ska vara klar i december 
2021, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att göra omfördelningar i investeringsbudgeten 
inom hela planperioden 2022–2024 under förutsättning att större investeringar är 
beslutade av kommunfullmäktige, 
 
att bemyndiga tekniska nämnden att göra omfördelningar inom respektive grupp 
för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2022–2024” är upp-
märkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget år,  
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att göra omfördelningar inom respek-
tive grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och budget 2022–2024” är 
uppmärkta med ”KFN Startbesked” inom respektive budget år,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att ytterligare besluta om nyupplåning för hela 
perioden 2022–2024 till ett maximalt skuldtak på 1 100 miljoner kronor, samt 
 
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 
nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat ska kommun-
styrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen ska 
nås upprättas. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 
Bertil Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kenth Rydén, 
Claes Gustavson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser (SD), Ewa Björklind 
(SD), Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Hans Petersson (V), Christer Hansson 
(V) och Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samtliga nämnder 
 Ekonomi- och finansenheten 
 Kommunchefen 
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KF § 164 
 
Svar på av motion av Peter Ristikartano (MP) om att elektrifiera bilparken   
Dnr 226/21 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammars kommun har jobbat 
aktivt för att minska användningen av fossila bränslen för fordon. Detta har skett 
främst genom övergång till biodiesel. Nu är det dags för nästa steg.  

Hallstahammars kommun har ett antal personbilar som tjänstebilar. Dessa skulle 
kunna gå på el. Elektrifieringen minskar utsläppen ytterligare. Samtidigt frigör 
elektrifieringen biodiesel så att biodiesel kan styras till de fordon som är svårare 
att växla till eldrift i dagsläget.  
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-Elektrifierar sin fordonsflotta.” 
 
Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2021 § 212 fattat beslut om en rese- och 
fordonspolicy för Hallstahammars kommun 2021-2027. Av policyn framgår att ”I 
Hallstahammars kommun strävar vi efter ett hållbart transportsystem med målet 
att alla våra transporter ska vara fossilfria. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 231. 
 
I var sitt anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) och Reijo Tarkka (V) bifall till 
motionen. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Jenny Landernäs (M) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Marijo Edlund (S), Ingvor Regnemer(S), Tommy Emterby 
(KD) och Håkan Freijd (M).  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartano (MP) m fl 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att avslå motionen om att elektrifiera bilparken med hänvisning till kommunens 
rese- och fordonspolicy i vilken det framgår att målet med kommunens trans-
porter ska vara fossilfria.  
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (M). 
________ 
Exp till: Peter Ristikartano  
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KF § 165 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att kameraövervaka inne i 
skolor   Dnr 369/20 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Det är för mycket stök, dåligt uppfö-
rande och skadegörelse i och kring våra skolor. Kostnaderna för detta är stora. 
Särskilt om man mäter i dålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal såväl som 
för studiero och möjlighet till förutsättningar för goda resultat. Nyligen besluta-
des att Hallstahammars kommun ska ansöka om att sätta upp kameror kring sko-
lor i syfte att minska den yttre skadegörelsen. Vi ser att det finns behov av att 
även ha kameror inne i skollokalerna, särskilt på Parkskolan men även andra 
skolor. Brandlarm- och utrustning förstörs och startas i onödan, skadegörelse 
förekommer på inventarier i skolorna. Förutom att trygghet och studiero själv-
klart försämras vid stök och skadegörelse så kostar det också mycket pengar. In-
vändig skadegörelse kostar kommunen hundratusentals kronor, summan av all 
skadegörelse på skolorna uppgick i september i år till nära en miljon kronor. Till 
det ska läggas att en stor del av de kränkningar som skolorna anmäler faktiskt 
sker i skolans lokaler vilket ytterligare gör att bevakning med kamera är moti-
verad. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillse att skolor med skadegörelse och otrygghet blir kamerabevakade 
inomhus i de delar som anses lämpliga.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 6 september 2021 att alla bevak-
ningskameror som används i skolverksamhet och som filmar plats dit allmän-
heten har tillträde är tillståndspliktiga. Dit räknas skolans huvudentréer samt 
vägen fram till rektorsexpeditionen. Övriga ytor inne i en skola såsom korridorer, 
klassrum, personalrum och uppehållsrum räknas som ytor dit allmänheten inte 
har tillträde varför man inte kräver tillstånd för att kamerabevaka dessa. Tekniska 
förvaltningen bevakar idag fasader och delar av utemiljön på fem skolor i kom-
munen och sedan kamerorna togs i bruk har den yttre skadegörelsen glädjande 
nog upphört. Vad gäller kamerabevakning inomhus finns det inga tekniska hinder 
från att montera kameror i de fall skolan så önskar. Tekniska förvaltningen har 
ingen stor invändig skadegörelse som skulle motivera kameror, utan detta är en 
fråga för skolan samt barn- och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden föreslår 
den 22 sepember2021 § 121 att motionen ska anses vara besvarad av vad som 
anför i tekniska förvaltningens skrivelse den 6 september 2021.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2021 bland 
annat att barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli kamerabe-
vakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än integritets-
intresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset väger mycket 
tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som bevakas. Kameror i 
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Forts KF § 165 
 
skolmiljön inne i skolan kan upplevas som ett intrång i den personliga integri-
teten för att IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, ska bevilja skolor tillstånd ut-
över bevakning av fasader och området två meter från fasader under vissa be-
stämda tider, krävs särskilda skäl att frångå praxis när det gäller upptagnings-
område och/eller bevakningstider.  
 
En skola ska anses vara brottsutsatt och då krävs en utredning som visar att det 
finns återkommande problem med brott och incidenter. Det är alltså inte tillräck-
ligt med ett generellt antagande, utan skriftligt underlag över inträffade händelser 
behöver redovisas i varje enskilt fall. Skolan behöver komma in med en detalje-
rad sammanställning över brott och incidenter som har inträffat på platsen som 
ska bevakas. Enligt våra rektorer är det ingen skola i Hallstahammar som har 
återkommande problem med brott och incidenter som beskrivs ovan vilket för-
anleder att behov av kameraövervakning inomhus ej föreligger. Barn- och utbild-
ningsnämnden föreslår den 19 oktober 2021 § 83 att motionen ska avslås. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 232. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD), Håkan Freijd 
(M), Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) och Claes Gustavsson 
(SD) i vilka de yrkar bifall till motionen. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) Sigge Synnergård (L), Niko Ljevar 
(S) och Anna Gunstad Bäckman (C) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl  yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen gällande kameraövervakning inne i skolor med hänvisning till 
vad som anförs av barn- och utbildningsnämnden den 19 oktober 2021 § 83. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M) Stieg Andersson (M), 
Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kenth 
Rydén, Claes Gustavson (SD, Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser (SD) och Ewa 
Björklind (SD). 
 
________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Tekniska nämnden 
 Jenny Landernäs 
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KF § 166 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) angående transparens kring ägar-
styrning    Dnr 143/21 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Hallstahammars kommun är hel- och 
delägare i en rad med bolag. Därtill är vi medlemmar i bland annat kommunal-
förbund och samordningsförbund. Utöver bolagsordning, ägardirektiv och årsre-
dovisning är ägardialogen ett av de viktigaste verktygen för att följa upp och se 
till att verksamheten utvecklas i enlighet med dessa intentioner. Revisorerna 
riktar nu skarp kritik mot kommunen för att ägarstyrningen och dialogerna med 
det helägda bolaget Hallstahem brister. Det är allvarligt och måste rättas till. 
Rutiner för hur detta ska ske måste tas fram och beslutas om. I dagsläget ska det 
föras minnesanteckningar vid alla ägarmöten och ägardialoger. Dessa redovisas 
inte kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Det är också en brist som 
med enkelhet kan åtgärdas. Den här formalian är viktig för kommunens utveck-
ling och vårt ägande i bolagen. På ägardialogerna diskuteras inriktningar, styrel-
sen i resp bolag och förbund vill på dessa inhämta ägarnas synpunkter i olika 
frågor. Ägardialogerna bör således föregås av diskussion om frågorna i kommun-
styrelsen. Kommunens ägarrepresentant är oftast kommunstyrelsens ordförande 
som ska föra kommunens talan. Det är rimligt att kommunstyrelsen i normal-
fallen ges möjlighet att ha inspel på både riktningen och hastighet i strategiska 
frågor. 
 
Kommunstyrelsens ordförande anför att Hallstahammars kommun har endast ett 
helägt kommunalt bolag AB Hallstahem. Dialog sker kontinuerligt med bolaget i 
samband med budgetarbete, årsredovisning, delårsrapportering, direktiv inför 
årsstämma, ägardirektiv, för att redovisa några tillfällen. Bolaget kallas även till 
olika samverkansorgan inom kommunen för samverkan med kommunens nämn-
der. Däremellan sker dialog utifrån uppkomna behov som t ex byggnation eller 
verksamheters lokalbehov. En rutin med planerade protokollförda ägarmöten vår 
och höst kommer att tas fram för att ytterligare tydliggöra ägardialogen. 
 
Kommunen är som motionären beskriver delägare i olika bolag och förbund. 
Kommunstyrelsens ordförande eller av denne utsedd person representerar kom-
munen vid dessa möten. Protokoll eller minnesanteckningar delges kommun-
styrelsen samt att muntlig redovisning sker till kommunstyrelsen.  
 
”Ägarmöten” är i de flesta fall dialoger och informationsutbyte mellan ägarna 
bolaget/förbundet. I de fall där frågor skulle behöva lyftas till kommunstyrelsen 
inför ägarmöten ansvarar kommunstyrelsens ordförande för att så sker. Hur be-
slut tas i bolag och förbund regleras i bolagsordning, förbundsordning, ägar-
direktiv och dyl. I de fall beslut ska fattas av kommunen sker det i enlighet med 
dessa dokument och fullmäktiges beslut.  
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Forts KF § 166 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 233. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Reijo Tarkka (V), Peter Ristikartano 
(MP), Claes Gustavsson (SD) Sigrid Moser-Nyman (SD), Elisabeth Moser (SD) 
och Tommy Emterby (KD) i vilka de yrkar bifall till motionen. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Rolf Hahre (S). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen skall anses vara besvarad med vad som anförs ovan. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 
Bertil Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kenth Rydén, 
Claes Gustavson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser (SD), Ewa Björklind 
(SD), Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Hans Petersson (V), Christer Hansson 
(V) och Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
________ 
Exp till: Jenny Landernäs 
 Catarina Pettersson 
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KF § 167 
 
Anmälan av delårsrapporter för hjälpmedelsnämnden    Dnr 316/21 
 
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 
även för kommunalförbund. Enligt kommunallagen och redovisningslagen skall 
minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas av fullmäktige. 
 
Hjälpmedelsnämnden har inkommit med delårsrapport 2 per 31 augusti 2021.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 november 2021 § 316. 
 
Anförande hålls av Örjan Andersson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera delårsrapporterna som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Hjälpmedelsnämnden 
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KF § 168 
 
Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden t o m den 31 december 
2022   Dnr 54/21 
 
Fullmäktige beslutade vid oktobersammanträde att entlediga Eric Tranehag (L) 
från uppdraget som ersättare i bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare i bygg- och miljönämnden t o m den 31 december 2022 efter 
Eric Tranehag (L) utse Richard Erikson (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Richard Erikson (L) 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
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KF § 169 
 
Fyllnadsval till uppdrag i Fibra AB   Dnr 54/21 
 
Fullmäktige beslutade vid oktobersammanträde att entlediga Eric Tranehag (L) 
från uppdraget som om ombud i Fibra AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ombud i Fibra AB fram till ordinarie årsstämma 2022 efter Eric 
Tranehag (L) utse Richard Erikson (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Fibra AB 
 Richard Erikson 
 Nämndkansliet  
 Löneenheten 
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KF § 170 
 
Fyllnadsval till uppdrag i Samkom AB   Dnr 54/21 
 
Fullmäktige beslutade vid oktobersammanträde att entlediga Eric Tranehag (L) 
från uppdraget som ombud i Samkom AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ombud i Samkom AB fram till ordinarie årsstämma 2022 efter Eric 
Tranehag (L) utse Richard Erikson (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samkom AB 
 Richard Erikson 
 Nämndkansliet (2) 
 Löneenheten 
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KF § 171  
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Vatten AB     Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021 § 185 att Hallstahammars 
kommun bildar ett VA bolag, Mälarenergi Vatten AB, med ägarandel mot-
svarande 9 % av bolaget tillsammans med Västerås stad genom Mälarenergi AB, 
och Surahammars kommun genom Surahammars kommunalteknik fr o m 1 
januari 2022. I ärendet klargjordes att styrelsen ska bestå av tjänstepersoner då 
styrelsen företrädesvis kommer hantera frågor som är verksamhetsnära och att 
sakkunskap krävs inom området. 
 
Enligt bolagsordningen ska majoritetsägarens kommunfullmäktige utse 2 leda-
möter och 2 suppleanter och envar av de övriga ägarnas kommunfullmäktige ut-
ser 1 ledamot och 1 suppleant. Uppdrag som styrelseledamot och suppleant gäller 
från den årsstämma som följer efter kommunfullmäktiges beslut till slutet av 
efterföljande års årsstämma.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till uppdrag i Mälarenergi Vatten AB t o m ordinarie föreningsstämma 2023 
utse: 
 
Ledamot   Ersättare 
 
Carina Elliot   Anna Windahl  
(teknisk chef)   (samhällsbyggnadschef) 
 
 
_____ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
 Mälarenergi Vatten AB 
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KF § 172 
 
Val till uppdrag i Energikontoret i Mälardalen AB     Dnr 54/21 
 
Hallstahammars kommun är delägare i Energikontoret i Mälardalen AB sedan 
den 27 september 2021. I bolagsordningen framgår att utse representanter till 
styrelsen med sakkunskap inom området.  
 
Enligt bolagsordningen ska styrelseledamöter och suppleanter utses av fullmäk-
tige i respektive aktieägande kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till uppdrag i Energikontoret Mälardalen AB t o m ordinarie föreningsstämma 
2023 utse: 
 
Ledamot   Ersättare 
 
Carl-Magnus Palmblad Marijo Edlund (S) 
(energi- och klimatrådgivare)    
 
 
 
____ 
Exp till: Samtliga valda 
              Nämndkansliet  
              Löneenheten 
 Energikontoret Mälardalen AB 
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KF § 173 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående personal-
kontinuitet i hemtjänsten     Dnr 381/21 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Vi alla blir äldre. Och den dagen 
kommer när man vill ha hjälp i vardagen, och många av oss har hjälp redan. 
Hallstahammars kommun ger hjälp till hundratals äldre varje dag. Flera av de 
äldre uppskattar att de får hjälp av bekant personal, av folk som man hunnit lära 
känna, åtminstone litegrann.  
Samtidigt finns det fördelar att personalen i hemtjänsten känner till den äldre, det 
är lättare att ge passande hjälp när man vet vad som behövs och önskas.  
Det finns goda exempel där kommunen har lyckats med att ge bra service med 
hjälp av en stabil personalgrupp med låg personalomsättning, med kända ansikten 
för den äldre och, konstigt nog, till en lägre kostnad än de flesta i kommun-
sverige. Helt enkelt med bra personalkontinuitet. Ett sådant exempel är Emma-
boda kommun, där relativt små personalgrupper planerar och genomför hjälpen 
för den äldre samtidigt som personalen trivs bättre på jobbet. 
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-utreder hur kommunen kan få bättre personalkontinuitet i hemtjänsten, t ex 
genom Emmabodas modell.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-11-29 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 174 
 
Anmälan av interpellation av Peter Ristikartano (MP) angående kommu-
nens klimatplan    Dnr  382/21 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en interpellation ”Hallstahammar påbörjade ett 
arbete med en klimatplan under förra mandatperiod. Vad händer i framtagningen 
av planen och när kan planen tänkas vara klar för beslut?” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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