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KF § 37 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

  

att utse Ingvor Regnemer (S) och Jenny Landernäs (M) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 7 april 2021 klockan 08.15. 

 

 

Sammanträdet inleds med föredragningar av AB, Hallstahems årsredovisning, 

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning samt kommunens års-

redovisning. 

 

AB Hallstahems årsredovisning föredras av VD XX. Anföranden och frågor 

ställs i anslutning härtill av Peter Ristikartano (MP), Håkan Freijd (M) Bertil 

Bredin (M) och Reijo Tarkka (V). 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning föredras av förbunds-

direktör XX. Anföranden och frågor ställ i anslutning härtill av Peter Ristikartano 

(MP), Catarina Pettersson (S), Håkan Freijd (M) och Rolf Korsbäck (S). 

 

Kommunchef Carin Becker-Åström och ekonomichef Nicklas Erngren föredrar 

kommunens årsredovisning. Anföranden och frågor ställs i anslutning härtill av 

Peter Ristikartano (MP). 

 

Revisor Per Hedfors (M) redogör för vilka verksamheter som granskats under 

2020. Därefter läser han upp revisionsberättelsen för 2020.  

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 15 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 
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KF § 38 

 

Kallelse till årsstämma med AB Hallstahem - instruktion till ombudet    

Dnr 91/21 

 

Rolf Hahre (S), Kjell Ivemyr (S), Christina Aspenryd (S), Anders Johansson (C), 

Reinder Nispeling (L) och Bertil Bredin (M) anmäler jäv och lämnar sammanträ-

det. I deras ställe inträder Mikael Andersson (S), Claire Ahlström (S), Owe 

Nilsson (S), Lars Wilhelmsson (C) och Richard Erikson (L). Sigge Synnergård 

(L) övertar ordförandeskapet. 

 

AB Hallstahem har den 1 mars 2021 inkommit med årsredovisning för 2020 och 

kallelse till ordinarie årsstämma per capsulam torsdagen den 8 april 2021. Resul-

tatet för 2020 visar på + 12 057 tkr. 
 

Kommunfullmäktige har till ombud för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2021 

fram till ordinarie årsstämma 2022 utsett Barbara Hallström (L) som ombud  med 

Lennart Ahlström (S) som ersättare. Vidare har fullmäktige beslutat att utse 

ledamöterna Rolf Hahre (S) ordförande, Reinder Nispeling (L) vice ordförande, 

Kjell Ivemyr (S), Bertil Bredin (M) och Jan-Erik Fallberg (M) samt supplean-

terna Christina Aspenryd (S), Bo Eriksson (S), Anders Johannesson (C), Eleonor 

Zedlitz (MP) och Mikael Ovesson (KD) för tiden från ordinarie årsstämma 2021 

t o m ordinarie årsstämma 2022. Vidare har kommunfullmäktige den 18 februari 

2019 § 15 utsett Per Hedfors (M) och Bo Hedman (S) som lekmannarevisorer 

med och Jörgen Kvist (S) som suppleant från ordinarie årsstämma 2019 t o m 

årsstämma 2023. Vidare föreslogs att Öhrlings Pricewaterhousecoopers utses 

som revisorer för samma tid. Därefter har fullmäktige beslutat att utse Eva 

Nyman (KD) som ny suppleant för revisor (KF § 13/21). 

 

Revisorerna har i skrivelse den 19 februari 2021 meddelat att man granskat års-

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning för 2020. Revisorerna tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen, att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Lekmannarevisorerna har i granskningsrapport den 19 februari 2021 meddelat att 

man bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från eko-

nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 

tillräcklig. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 mars 2021 § 36. 

 

Tidigare under sammanträdet har VD XX, AB Hallstahem, redogjort för 

årsredovisningen 2020.  
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Forts KF § 38 

 

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), Kjell Ivemyr (S), Christina Aspenryd (S), 

Anders Johansson (C), Reinder Nispeling (L) och Bertil Bredin (M). Rolf Hahre 

återtar ledningen av sammanträdet. 

 

 

 
__________ 

Exp till: AB Hallstahem 
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KF § 39 

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbunds årsredovisning för 2020 - 

ansvarsfrihet för förbundsdirektionen    Dnr 72/21 

 

Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V) och Stieg Andersson (M) anmäler jäv 

och lämnar sammanträdet. I deras ställe inträder Mikael Andesson (S).             

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund har den 22 februari 2021 inkommit 

med årsredovisning för 2020.  

 

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 1 mars 2021 att direktionen 

samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 mars 2021 § 38. 

 

Tidigare under sammanträdet har förbundsdirektör XX, Räddningstjänsten 

Mälardalen, redogjort för årsredovisningen 2020.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att årsredovisningen godkänns, samt  

 

att förbundsdirektionen och förbundsdirektören beviljas ansvarsfrihet för räken-

skapsåret 2020. 

 

Härefter återinträder Catarina Pettersson (S), Reijo Tarkka (V) och Stieg 

Andersson (M).  

 

 

 
__________ 

Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen 
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KF § 40 

 

Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2020 – ansvarsfrihet 

för förbundsdirektionen   Dnr 98/21 

 

Hans Strandlund (M) och Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 

deras ställe inträder Mikael Andersson (S). Sigge Synnergård (L) övertar ord-

förandeskapet.  

 

Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2020. 

 

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 19 januari 2021 att förbunds-

direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 mars 2021 § 40. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att årsredovisningen godkänns, samt 

 

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

Härefter återinträder Hans Strandlund (M) och Rolf Hahre (S). Rolf Hahre återtar 

ledningen av sammanträdet. 
 

 

 
__________ 

Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund 
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KF § 41 

 

Årsredovisning 2020 för Hallstahammars kommun, tilläggsbudget 2020 för 

ej slutförda investeringar samt nämndernas redogörelse över verksamheten 

2020    Dnr 101/21, 68/21 
 

Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning för 

2020 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommunfullmäk-

tige tar ställning till 2020 års verksamhet måste revision ske. Årsredovisningen 

för år 2020 har ställts upp i enlighet med kapitel 11 i Lag (2018:597) om Kom-

munal Bokföring och Redovisning och rekommendation R15 Förvaltningsbe-

rättelse utgiven av Rådet för kommunalredovisning (RKR). I årsredovisningen 

finns också med en pensionsredovisning. Enligt kommunallagen har kommun-

styrelsen ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och revisionen kan därför 

formellt sett inte pröva bokslutet innan kommunstyrelsen tagit ställning till det av 

kommunstyrelseförvaltningens utarbetade förslag. 

 

Förvaltningsberättelsen utgår från ett koncernperspektiv och verksamhets-

perspektiv och tar inte hänsyn till kommunens organisationsform utan vilken typ 

av verksamhet som beskrivs. Tydligaste exemplet är vuxenutbildningen som 

kommunorganisatoriskt är placerat under socialnämnden men i förvaltningsbe-

rättelsen ligger under blocket gymnasie- och vuxenutbildning. I driftredovis-

ningen finns en redovisning utifrån kommunens organisationsform. Anledningen 

till detta är för att underlätta jämförelser mellan kommunerna. 

 

Per första november 2020 fanns det 16 409 personer i kommunen, +108 personer 

på ett år. Detta är 42 personer mindre än nu gällande befolkningsantagande om en 

ökning med 150 personer per år som styr skatte- och statsbidragsprognosen. 

Befolkningsläget per 31 december var 16 400 personer vilket är en ökning med 

54 personer från först januari. Inför budget 2021 var prognosen att befolkningen 

skulle vara 16 450 personer. En skillnad på 50 personer mot utfallet. Antalet 

födda uppgår till 180 och antalet avlidna till 174 det vill säga ett födelseöverskott 

på 6 personer. Flyttnettot uppgår till +46 personer (1 063 inflyttade och 1 017 

utflyttade). Av de inflyttade kommer 642 från länet, 346 från övriga landet, 75 

från utlandet. Drygt 60% av inflytten är alltså från länet och 93% av inflytten är 

inom Sveriges gränser. Befolkningsläget är lägre än prognosen men under 2021 

kommer fler bostäder bli färdigställda så förutsättningarna för att ha en bättre 

befolkningstillväxt 2021 än 2020 är mycket goda. 

 

Kommunkoncernen uppvisar ett positivt resultat om 76,9 miljoner kronor mot 

+70,8 miljoner kronor för 2019. Framförallt är det AB Hallstahem som uppvisar 

ett bättre resultat 2020 mot 2019, 12,1 miljoner kronor mot 6,7 miljoner kronor 

för 2019.  
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Forts KF § 41 

 

Kommunens resultat är 64,9 miljoner kronor och är därmed i nivå med 2019 men 

istället för ett stort överskott på finansnettot som höjde resultatet 2019 så är det 

istället verksamheternas resultat som överstiger budget. Detta beror på stora stat-

liga ersättningar på grund av covid-19 samtidigt som kommunens övriga kostna-

der inte har ökat lika mycket. Balanskravsresultatet landade på +38,7 miljoner 

kronor. Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till drygt 

326 miljoner kronor (varav 15 miljoner kronor återfinns i balansräkningen) vid 

utgången av år 2020. Utöver detta finns tjänstepensioner som årligen överförs till 

medarbetarna årsvis, så ingen ny skuld byggs i kommunen. När det gäller för-

månspensioner finns försäkring som årligen stäms av och resultatförs. Bokfört 

värde på placerade pensionsmedel uppgår till ca 540 miljoner kronor vid ut-

gången av år 2020. Det innebär att hela åtagandet är ”säkrat” och att det dess-

utom finns en 56 procentig ”överkonsolidering”. Årets nettoinvesteringar uppgår 

till 85,5 miljoner kronor exklusive exploateringar och 89,1 miljoner med exploa-

teringen. Nyupplåning har skett i kommunen för 50 miljoner kronor. Låneskulden 

vid utgången av 2020 uppgår till 614 miljoner kronor. Av våra samlade tillgångar 

har 53,1% finansierats med egna medel och resterande med korta och långa lån, 

det vill säga soliditeten uppgår till 53,1% exklusive pensionsförpliktelsen. För ej 

slutförda investeringsprojekt föreslås att investeringsobjekt tilläggsbudgeteras. 

 

År 2020 har varit ett rörigt år med pandemin och extra statsbidrag till kommu-

nerna som varit väldigt svåra att förutse. Både kommunen och kommunkoncer-

nen uppvisar väldigt goda resultat. För 2020 års respektive nämndresultat föreslås 

ingen resultatöverföring. Anledningen är ett lågt budgeterat resultat 2021 och 

2022 och en resultatöverföring ger stor risk för ett negativt balanskrav dessa två 

år som då måste återställas inom 3 år. Affärsverksamheten inom tekniska nämn-

den överförs fullt ut till den s k särskilda resultatfonden som vid utgången av år 

2020 uppvisar positivt saldo. Driftredovisningen uppvisar ett budgetöverskott om 

+33,4 miljoner kronor inklusive finansförvaltningen, exklusive finansförvalt-

ningen så uppvisas ett positivt resultat på 36,5 miljoner kronor för den egentliga 

verksamheten.  
 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 mars 2021 § 42. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisonsberättelse den 24 mars 2021 att ledamöterna i 

styrelsen och nämnder beviljas ansvarsfrihet. 
 

Tidigare under sammanträdet har kommunchef Carin Becker-Åström och eko-

nomichef Nicklas Erngren redogjort för årsredovisningen 2020.  

 

Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) redogör för den övergri-

pande delen av årsredovisningen 2020. Anförande hålls därefter av Anna 

Gunstad Bäckman (C). Härefter redogör närvarande ordföranden/vice ordföran-

den för respektive nämnd, Kjell Ivemyr (S), Ingvor Regnemer (S), 
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Forts KF 41 

 

Marijo Edlund (S), Sigge Synnergård (L) och Jenny Hödefors (S) för sin del av 

årsredovisningen. Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M), som ett tillägg till kommunstyrelsens 

förslag, att årsredovisningen ska kompletteras med en skrivning om att det för 

barn- och utbildningsnämnden har varit svårt att bedöma måluppfyllelsen 

eftersom ett stort antal indikatorer inte har kunnat resultatsättas. 

 

Anförande hålls av Tommy Emterby i vilket han yrkar bifall till Jenny Landernäs 

(M) tilläggsyrkande. 

 

Härefter hålls anförande av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar att i till-

läggsbudgeten stryks rad 2093 ”Sörstafors” 1500 tkr och att medlen flyttas till 

raden ”Cykelrelaterade investeringar”. 

 

Därefter hålls anförande av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar att kommunen 

öronmärker 40 miljoner av årets resultat under fritt eget kapital för framtida kost-

nadsökningar och, eller minskade intäkter. Vidare yrkar Tarkka att kommunen 

tillsammans med Hallstahem undersöker möjligheten till gemensam skuldhante-

ring i egen regi med olika kredittider och aktivt arbeta med olika räntebindnings-

tider.  

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M) och Rolf Korsbäck (S). 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på vart och ett av Jenny 

Landernäs (M), Peter Ristikartanos (MP) och Reijo Tarkkas (V) yrkanden. 

 

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. 
 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M), 

Peter Ristikartanos (MP) och Reijo Tarkkas (V) yrkanden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar således  

 

att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning,  
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Forts KF § 41 

 

att fastställa årsredovisningen för år 2020, samt  

 

att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 90,03 miljoner kronor, 

enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2020 som en anmälan. 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar kommunfullmäktige att Landernäs 

synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 41/2021. 

 

 

 

 
__________ 

Exp till: Ekonomi- och finans 

 Samtliga nämnder/styrelsen 

 Revisionen under 2020 

 Nämndordförande under 2020 

 Kommunala bolag/förbund 
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KF § 42 

 

Ny förbundsordning för Kolbäcksådalens pensionsförbund    Dnr 99/21 

 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2014 att anta förbundsordning för Kol-

bäcksådalens pensionsförbund. Pensionsförbundet föreslår den 19 februari 2021 

att fullmäktige ska anta ny förbundsordning för förbundet. 

 

Förändring avser 11 § tredje stycket. Nuvarande lydelse är ”I ett kommunalför-

bund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det sam-

manträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs 

ska direktionen kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en 

vecka före sammanträdesdagen. ” 

 

Ny lydelse: ”I kommunalförbund med förbundsdirektion ska, enligt 9 kap.10 § 

kommunallagen (2017:725), det sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara 

offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en 

vecka före sammanträdesdagen.  

 

Redaktionella ändringar i förbundsordningen har gjorts avseende hänvisningar till 

lagrum. 

 

Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning av att likalydande beslut 

fattas av Surahammars kommun. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 mars 2021 § 52. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 april 2014 § 73 anta förbundsordning 

för Kolbäcksådalens pensionsförbund enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Kolbäcksådalens pensionsförbund 

 Surahammars kommun 
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KF § 43 

 

Svar på interpellation av Christer Hansson (V) angående sänkt heltidsmått 

för anställda inom vård och omsorg    Dnr 43/21 

 

Christer Hansson (V) anför i interpellation den 2 februari 2021 ”I september 2019 

besvarades Vänsterpartiets motion angående sänkt heltidsmått för anställda inom 

vård- och omsorg och arbetare inom 7/24 verksamhet med heltidstjänstgöring. I 

tjänsteutlåtande och i Fullmäktiges svar påpekades att liknande försök i bl.a 

Göteborg fallit mycket väl ut. Frågan skulle utredas. Motionen har väckt intresse 

utanför Fullmäktiges väggar och det finns fler som väntar på svaret. Min fråga till 

Socialnämndens ordförande är följande: 

 

Hur långt har man kommit i utredningen? Har den överhuvud startats? När kan vi 

förvänta oss ett svar på utredningen?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen skall besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Socialnämndens ordförande anför i sitt svar ”Arbetstiden är en angelägen fråga 

för Hallstahammars kommun och frågan har lång tid återkommit i såväl utred-

ningar, remissvar och försöksverksamhet. Medarbetarnas arbetsmiljö har alltid 

varit i fokus och kommer alltid vara i fokus för oss socialdemokrater. Arbetstids-

frågan är inte helt enkel till sin natur. Den kräver både hållbarhet och långsiktig-

het. Fackförbundet Kommunal arbetar av naturliga skäl med denna viktiga fråga 

för framtiden. Under 2019 togs också en arbetstidsrapport ´Arbetstidsförskjutning 

- Tid är pengar´, som belyser de långsiktiga konsekvenserna av en arbetstidsför-

kortning. Rapporten fokuserar huvudsakligen på frågor kopplade till arbetstidens 

längd. Med det sagt är det enligt Kommunal viktigt att komma ihåg att goda 

arbetstidsvillkor inte enbart handlar om hur länge vi arbetar, utan i stor utsträck-

ning också om hur och när vi arbetar. 

 

´Under rätt förutsättningar är kortare arbetstid i grunden något eftersträvans-

värt. Det är anledningen till Kommunals vision om 30 timmars arbetsvecka. 

Samtidigt måste förbundets arbetstidspolitik vara sammanhållen och resultatin-

riktad. Ett kortsiktigt mål om sänkt heltidsmått måste därför vägas mot andra be-

slutade mål om heltidsarbete som norm, ökade reallöner och ökad jämställdhet´. 

 

Rapportens huvudresultat är enligt Kommunal följande: 

 

• Sämre löneutveckling. Beräkningarna visar att 30 timmars arbetsvecka kan 

uppnås genom stegvisa avtal över en period på 10 till 22 år, beroende på hur stor 

andel av utrymmet som avsätts. Om hela löneutrymmet tas ut i arbetstidsförkort-

ning uppnås 30 timmars arbetsvecka efter 10 år. Det skulle enligt beräkningarna 

innebära en reallönesänkning med 11,3 procent. Om hela utrymmet istället an-

vänds till löneökningar skulle reallönen under samma period öka med 10,8 

procent. 
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• Mindre jämställd arbetsmarknad. Idag är heltidslönen för en undersköterska 

i genomsnitt 89,8 procent av heltidslönen för en industriarbetare. Om underskö-

terskans arbetstid genom avtal kortas till 30 timmar kommer heltidslönen, som 

andel av industriarbetarens, att sjunka till 71,9 procent. 

 

• Ökat rekryteringsbehov. Utan en arbetstidsförkortning beräknar Sveriges 

Kommuner och Landsting att den totala personalstyrkan enbart inom kommunal 

barn- och äldreomsorg behöver öka med ca 60 000 personer fram till 2026. 

Genomförs en arbetstidsförkortning beräknar. Kommunal att den siffran istället 

blir ca 120 000 personer. 

 

• Osäker effekt på arbetsmiljö och hälsa. Försök med arbetstidsförkortning ger 

vissa antydningar om positiva effekter på sysselsättning och hälsa, men den gene-

rella slutsatsen i översiktsstudier är att effekterna antingen är marginella eller 

ytterst osäkra. En arbetstidsförkortning kan därför inte antas ”betala sig själv”, 

exempelvis genom betydande minskningar av sjukskrivningstalen. 

 

• En generell förkortning saknar stöd hos medlemmarna. Rapporten inklude-

rar en undersökning som visar att en majoritet av Kommunals medlemmar inte 

vill byta framtida löneökningar mot kortare arbetstid. Samtidigt har andelen som 

vill prioritera arbetstidsförkortning ökat från 21 procent år 2005 till 39 procent år 

2018. 

 

Frågan om bemanning och arbetstidsfrågan generellt behöver behandlas stegvis 

och gärna nationellt för att harmonisera med omvärlden. Det är många faktorer 

att ta hänsyn till i syfte att långsiktigt förbättra de anställdas arbetsvillkor. Social-

nämnden arbetar just nu med en pandemi som tar nämndens samtliga resurser i 

anspråk. Ett utvecklingsarbete kring arbetstider är en kollektiv uppgift att lösa. 

Utan möjligheter till naturlig samvaro och interaktion minskas möjligheterna till 

gemensamma satsningar och utredningar. Socialnämnden har också i fokus att 

arbeta bort de ofrivilliga delade turer som finns i dagsläget. De delade turerna är i 

detta nu i första rummet.  

 

Socialnämnden följer också Kommunals arbete med kollektivavtalen arbetstids-

konton med stort intresse. Arbetet med arbetstidsfrågorna går framåt och kommer 

vara en viktig del av socialnämndens vardag under kommande 10 -15 år.”  

 

Anförande hålls av Christer Hansson (V). 
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Svar på interpellation av Reijo Tarkka (V) gällande spelmissbruk Dnr 60/21 

 

Reijo Tarkka (V) anför i interpellation den 16 februari 2021 ”Under pandemin 

har man märkt en stor ökning i spel om pengar. Spel som egentligen skall vara ett 

trevligt tidsfördriv och lite spänning i vardagen. Men för många går det överstyr 

som också kan skada relationer hälsa och ekonomi. Problemet drabbar dem som 

spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället. Sedan Januari 

2018 är spelmissbruk inskrivet i Socialtjänstlagen och Hälso och Sjukvårdslagen, 

med målsättningen att spelberoende ska få samma rätt till vård som personer med 

övriga missbruksdiagnoser. Från 2018 gäller också dessa människor är kommu-

nens och regionens ansvar. Detta faller väl under Socialnämnden? Frågan är då 

hur ser det ut i kommunen? Har Socialnämnden kontroll på frågan eller är 

Hallstahammar förskonat från invånare med dessa problem.”  

 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Socialnämndens ordförande anför i sitt svar ”Vad finns då att luta sig mot lag-

stiftningsmässigt? Enligt SoL 3 kap. 7 §  

Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 

och andra beroendeframkallande medel.  

Socialnämnden ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 

och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även arbeta för att 

förebygga och motverka missbruk av spel om pengar.  

Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda 

och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av miss-

bruk och om de hjälpmöjligheter som finns.  

Socialnämnden ska genom information till myndigheter, grupper och enskilda 

och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av miss-

bruk och om de hjälpmöjligheter som finns.  

 

Socialstyrelsen anger följande i sitt kunskapsstöd med rekommendationer 

gällande spelmissbruk: Problem med spel om pengar kan få negativa konsekven-

ser som fysisk och psykisk ohälsa, sociala problem eller problem med ekonomin. 

I Sverige beräknas cirka två procent, eller 134 000 personer i åldersgruppen 16–

84 år vara problemspelare och ytterligare fyra procent bedöms ha en förhöjd risk 

för att vara problemspelare. Andelen med allvarliga problem är 0,4 procent, eller 

cirka 31 000 personer. Tre av fyra personer med spelproblem är män. Problemet 

är vanligast i åldersgruppen 25–44 år, men andelen personer med risk för spel-

problem är störst i åldersgruppen 18–24 år. I detta kunskapsstöd presenteras 

rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att ge stöd, 

vård och behandling vid missbruk eller beroende av spel om pengar. Vid symtom 

eller tecken på spelproblem hos personer som söker kontakt med hälso- och sjuk-

vården och socialtjänsten:  
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• bör korta frågeformulär användas för att upptäcka, uppmärksamma och identi-

fiera spelproblem.  

 

Vid utredning av spelmissbruk eller spelberoende och som en del i den rekom-

menderas att hälso- och sjukvården och socialtjänsten:  

• bör använda bedömningsinstrument  

• kan använda speldagbok för att få information om personens spelmönster.  

 

Vid spelmissbruk eller spelberoende om pengar rekommenderas att hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten:  

• bör erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning spel om pengar  

• bör erbjuda kombinationen KBT med inriktning spel om pengar och motive-

rande samtal (MI) till personer som har särskilt behov av motivations-höjande 

insats.  

 

Vid spelmissbruk eller spelberoende och samtidigt substansmissbruk eller 

substansberoende och/eller annan psykiatrisk diagnos, behöver hälso- och sjuk-

vården och socialtjänsten uppmärksamma båda tillstånden.  

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården och socialtjänsten:  

• bör erbjuda KBT med inriktning spel om pengar till personer med missbruk 

eller beroende av spel om pengar och samtidigt missbruk eller beroende av alko-

hol, narkotika eller läkemedel  

• bör erbjuda KBT med inriktning spel om pengar till personer med missbruk 

eller beroende av spel om pengar och en samtidig annan psykiatrisk diagnos.  

 

Svar på hur det ser ut i Hallstahammar gällande spelmissbruk. Vega öppen-

vårdsmottagning erbjuder sedan flera år tillbaka behandling av spelmissbruk/ 

problematiskt spel om pengar med den manualbaserade metoden Till spelfri-

heten. Manualen är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), vilken är den be-

handlingsform som har högst evidens för spelberoende och också den som 

Socialstyrelsen rekommenderar. Behandling ges i enskilda samtal och innan pan-

demin har även gruppbehandling tillhandahållits. Vi har i dagsläget två aktuella 

ärenden på Vega gällande spel, och efter dagens genomgång har vi sett att det 

inte finns tillräckligt underlag för att starta en grupp. Två behandlare kommer att 

gå en kort webbaserad utbildning om spelmissbruk, och sedan kommer en mer 

erfaren behandlare inom området att vägleda dem genom behandlingen så att de 

aktuella ärendena kan startas upp resp fortsätta. Det finns en öppen behandlings-

grupp för spel i Västerås och vi har sett att ett fåtal kommuninvånare har vänt sig 

dit istället för att ansöka om behandling på Vega. Vad gäller förebyggande och 

informationsspridning så finns information om vad du kan få hjälp med om du 

har ett spelmissbruk på kommunens hemsida, posters sitter uppe på anslagstavlor 

runt om i kommunen och information finns på öppenvårdens Facebooksida och 

Instagram. Vi har alltså personer med spelmissbruk i vår kommun och arbetar 

med detta på det sätt Socialstyrelsen rekommenderar. 
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Svar på av interpellation av Reijo Tarkka (V) angående solceller på kom-

munala byggnader   Dnr 67/21 

 

Reijo Tarkka (V) anför i interpellation den 19 februari 2021 ”Vid debatt angåen-

de installation av solceller på kommunala byggnader hösten 2020 vid fullmäk-

tigemötet på knytpunkten i Strömsholm ansåg majoriteten av mötesdeltagarna att 

förslaget var bra! Vilket initierats av Peter Ristikartano i ett motionsförslag. I 

nuläget är det många nya hus med tak som skall byggas i kommunen. Med beak-

tande av detta faktum planeras det eller har det planerats installation av solceller 

på något av dessa nya tak? Eller väntar man på bättre tider?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar ”I svaret från tekniska förvalt-

ningen vid kommunfullmäktigemöte på knytpunkten i Strömsholm framgår det 

att tekniska förvaltningen kommer att se över möjligheterna att installera solceller 

från projekt till projekt.-/-/- 

 

Två projekt är för närvarande projekterade och upphandlade, båda dessa projekt 

innehåller installation av solceller. Bytet av taket på ädelstenen finansernas med 

installationen av solceller. Anläggningen kommer uppskattningsvis ha en effekt 

på 500 kW och en årlig produktion på 475 000 (kWh) 

 

Även upphandlingen av näslundsskolan kommer att ha solceller, då denna upp-

handling för närvarande är överprövad vet vi i dagsläget inte hur stor den anlägg-

ningen kommer att vara. 

 

 

Befintliga installationer 

 Installerad effekt Producerad el 

Äppelparken 13,68 kW inväntar uppgifter 

Eldsbodav. 27-29 18,9 kW 13 106 kWh 

Vallmog. 1 17 kW 7 821 kWh” 

 

Anförande hålls av Reijo Tarkka (V), Marijo Edlund (S) och Reinder Nispeling 

(L). 
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Svar på av interpellation av Jenny Landernäs (M) angående klotter i 

Hallstahammars kommun    Dnr 70/21 
 

Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation den 22 februari 2021 ”Det klottras 

för mycket i Hallstahammar. På alltför många väggar, elskåp, lekplatser, skol-

gårdar osv finns det idag klotter. Kommunen har någon form av klotterpolicy 

som gick ut 2019. Mig veterligen har den inte följts upp på något strukturerat sätt 

de senaste åren. Kostnaden för sanering varierar också grovt mellan åren. Till 

kommunens felrapporteringstjänst kommer det in ett antal meddelanden om 

klotter varje år, är det en kommunal fastighet ska den då saneras inom 48 timmar. 

48 timmars regeln ska ju också gälla från det att klottret upptäcks. Ändå kan det 

gå månader och kanske ännu längre tid utan att något görs, exempel på det finns 

på vissa skolgårdar. Här måste det finnas ett ansvar på oss som fastighetsägare 

eller verksamhetsägare att upptäcka och se till att det blir åtgärdat. Tyvärr 

drabbar problemet med klotter ett stort antal fastighetsägare i kommunen, hur 

sker dialogen med andra fastighetsägare både i förebyggande syfte och när kom-

munen får kännedom om klotter? Att sanera klotter snabbt är ett mycket viktigt 

arbetssätt i kampen att minska klottret. Det sk ’broken windowsyndromet’ där 

skadegörelse och otrygghet riskerar att öka ytterligare om inte klotter eller 

sönderslagna rutor snabbt åtgärdas. Därför är det av stor vikt att vi har rutiner 

som fungerar för vårt interna arbete, god dialog med andra fastighetsägare i 

frågan, och ett förebyggande arbete på den sociala sidan. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämn-

dens ordförande: 

• I hur stor utsträckning saneras klotter på kommunala fastigheter inom 48 tim? 

• Hur många polisanmälningar gjordes under 2020 till följd av klotter? 

• Har kommunens policy mot klotter följts upp, om ja vad visar den? Om nej, 

varför? 

• Anser du att saneringsarbetet - från möjlighet att kunna anmäla till att själva 

saneringen är utförd - fungerar bra? 

• Hur sker dialogen med andra fastighetsägare kring detta? 

• Vad avser ni att vidta för åtgärder, dels för att minska klottret, dels för att 

saneringsarbetet ska bli effektivare? 

• Finns det anledning att vidta fysiska åtgärder för att minska förekomsten av 

klotter? Exvis kamerabevakning?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska besvaras vid dagens 

sammanträde. 

 

Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar ”Mycket riktigt som Jenny på-

pekar i sin interpellation så utifrån kommunens medborgarlöfte från 2016 så togs 

det fram ”Policy och riktlinjer för att förebygga klotter” 
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I hur stor utsträckning saneras klotter på kommunala fastigheter inom 48h? 

Klotter saneras sällan inom 48h, inte ens under perioder under året då vädret är 

fördelaktigt. 

 

Hur många polisanmälningar gjordes under 2020 till följd av klotter? Endast 15 

klotterrelaterade polisanmälningar har genomförts under 2020, polisanmälningar 

av annan skadegörelse där även klotter förekommer kan saknas bland dessa. 

 

Har kommunens policy mot klotter följts upp, om ja vad visar den? Om nej, var-

för? Ingen strukturerat rapportering i rapportform har genomförts gentemot 

klotterpolicyn, i uppföljningen av medborgarlöftet så framgår det att ”policyn” 

endast delvis har fungerat. Strategiskt brottsförebyggande gruppen har använt 

rapporter rörande skadegörelse från både kommunen och Hallstahem. 

 

Anser du att saneringsarbetet - från möjlighet att kunna anmäla till att själva 

saneringen är utförd - fungerar bra? Arbetssätt kring klotter fungerar men inte 

målet att klotter skall åtgärdas inom 48h, klottret på många platser ersätts lika fort 

som det saneras vilket upplevs som att det inte gör något åt det alls. Det skulle 

även behövas ett bättre samarbete mellan fastighetsägare: privata, kommunala, 

regionala och statliga. 

 

Hur sker dialogen med andra fastighetsägare kring detta? Dialogen och viljan 

mellan fastighetsägare måste bli bättre, det försöks nås ett samarbete som medför 

att ett område ska kunna saneras vid ett tillfälle oavsett fastighetsägare. Vi är idag 

nära ett sådant samarbete med Trafikverket rörande tågstation och tågtunnlar i 

Kolbäck. 

 

Vad avser ni att vidta för åtgärder, dels för att minska klottret, dels för att sane-

ringsarbetet ska bli effektivare? Det behövs en bättre dialog och samarbete runt 

klotter. Det behövs jobbas vidare med den preventiva arbete ungdomsambassa-

dörer och ungdomscoacher gör idag. Kostnaden för skadegörelse och klotter bör 

nog visualiseras bättre.  

 

Finns det anledning att vidta fysiska åtgärder för att minska förekomsten av 

klotter? Exvis kamerabevakning? Att använda sig av klotterskydd i större ut-

sträckning skulle kunna vara en lösning. Ett klotterskydd gör att det ska bli lättare 

att sanera, slitaget på underlaget blir mindre och saneringskostnaden minskar. 

Dock lämpar sig inte alla ytor är dock inte att applicera klotterskydd på. Rörande 

kameraövervakning så finns det ett gediget regelverk kring detta och många av 

platserna som klottret finns är allmänna platser där det är svårt att få tillstånd till 

kameraövervakning.” 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Mario Edlund (S), Peter Ristikartano 

(MP) och Catarina Pettersson (S). 
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Anmälan av motion av Jenny Landernäs (M) m fl gällande upprättande av 

styrdokument för att förebygga självmord   Dnr 89/21 
 

Jenny Landernäs, Håkan Freijd, Bertil Bredin, Torbjörn Estelli, Hans Strandlund, 

Philip Jandovsky samtliga (M) anför i en motion ”Enligt en ny rapport från 

Sveriges Kommuner och Regioner saknar 233 kommuner i landet en konkret 

handlingsplan för att förebygga självmord. Tyvärr är Hallstahammar en av dem. I 

Västmanland är det endast Sala som har en plan. Västmanland tar i genomsnitt 53 

personer om året sitt liv. Stor andel av dem har haft långvarig kontakt med både 

socialtjänst och psykiatri. 

 

Kommunens arbete inom detta område måste vara förebyggande, strukturerat och 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt organisationen Suicide Zero 

handlar arbetet i ett kommunperspektiv om att hela kommunen behöver invol-

veras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med fysisk 

planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och 

fritidsverksamheter. I Hallstahammar ska man ha alla förutsättningar att må bra. 

Hallstahammar ska inte vara en av de kommuner som saknar handlingsplan för 

förebyggande arbete kring suicid. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  

Att Hallstahammars kommun tar fram en kommunövergripande handlingsplan 

kring det förebyggande arbetet med suicid med mätbara mål och konkreta åt-

gärder 

Att riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter 

självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter”, 
 

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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Anmälan av interpellation av Bertil Bredin (M) och Håkan Freijd (M) 

angående husbilsparkering vid Skantzsjön   Dnr 105/21 
 

Bertil Bredin (M) och Håkan Freijd (M) anför i en interpellation ”Vi har fått in-

formation om att Kanalbolaget planerar att anlägga en ställplats för husbilar norr 

om Skantzsjön där Albert nu är upplagd. Vi anser att platsen är illa vald med 

anledning av att en Husbilsparkering inkräktar på det tillträde som kommunens 

boende har till området kring sjön. Detta är en resurs för rekreation och natur-

upplevelser för innevånarna och ska inte förfulas av uppställda fordon. Det finns 

alternativa uppställningsplatser på Skantzöbadets Camping och vid Westerqwarn. 

Vi frågar därför kommunledningen: 

Är beslutet fattat av Kanalbolagets styrelse? 

Är detta i överensstämmelse med detaljplanen för området? 

Hur planerar man att hantera avfall och sopor i anslutning till parkeringen?” 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon framför att två av de tre 

frågorna i interpellationen är ställda till markägaren Strömsholms kanal och är 

därmed inte frågor för fullmäktige att hantera. Interpellanterna bör istället ställa 

dessa frågor till Kanalbolaget. 

 

Om kanalbolaget avser att ansöka om bygglov för uppställningsplats blir frågan 

föremål för beslut i bygg- och miljönämnden. Därav är det olämpligt att fullmäk-

tige hanterar även frågan ”om detta är i överensstämmelse med detaljplanen för 

området?” 

 

Kommunallagen föreskriver : 61 § Interpellationer ska avse ämnen som hör till 

fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får 

dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommu-

nen eller regionen. Lag (2019:835). 

 

Information om detaljplanen kan interpellanterna enkelt få fram själva då detalj-

planen är allmän handling. Aslutningsvis yrkar Catarina Pettersson (S) att inter-

pellationen inte ska beredas vidare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 

yrkande 

 

att interpellationen inte ska beredas vidare. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 49 

 

Anmälan av interpellation av Tommy Emterby (KD) angående medel för 

”Äldreomsorgslyftet” 2021   Dnr 115/21 
 

Tommy Emterby (KD) anför i en interpellation” Hälso- och sjukvård är en ange-

lägenhet för såväl regionerna som kommunerna. För den som är äldre ökar ofta 

behovet av insatser med åldern. Det är därför en nödvändighet att insatser ges på 

ett sammanhållet sätt för att den äldre ska få en personcentrerad vård och omsorg 

av god kvalitet. En god samverkan är en förutsättning. I takt med att befolk-

ningen lever längre, drabbas allt fler av sjukdomar och besvär av olika slag. Men 

tack vare goda medicinska insatser och en god omvårdnad kan många leva ett 

gott och långt liv med sin sjukdom. 

 

Kristdemokraterna har anfört med kraft att problemen i äldreomsorgen fanns före 

covid-19 och det har förvärrats av pandemin. Staten tillför årligen nya pengar. 

Men det behövs mer för att vända trenden. Ansvarig för äldreomsorgen är varje 

kommun, inte staten. Valfrihet har gett den äldre makt att "rösta med fötterna". 

Tycker man inte att den utförare man har är bra borde det finnas andra att välja 

på. Det ger makt till den som får hjälpen, det tycker vi är bra. Kristdemokraterna 

anser att det behövs en ökad medicinsk kompetens inom den kommunalt finan-

sierade vården och omsorgen och det behövs även fler medarbetare så att äldre 

kan få en vård och omsorg av god kvalitet i äldreomsorgen. 

 

Regeringen satsar för 2021 ca 3,4 miljarder kronor (3 392 500 000) på ett vidgat 

Äldreomsorgslyft som syftar till stärkt kompetens inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg om äldre. Kommunerna kan ansöka om medel fram till 1/11–21 

för att stärka upp kompetensen inom äldreomsorgen. Oavsett vad man tycker om 

regeringens politik i övrigt är det bra att resurser satsas på de äldre. 

Medlen får gå till följande utbildningar: 

- Ny och befintlig personal får möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde 

eller undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid 

den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller underskö-

terska under 2021.” 

 

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. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 50 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 

2022    Dnr 54/21 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 att 

entlediga Gun-Brith Rydén (KD) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och ut-

bildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022 efter 

Gun-Brith Rydén (KD) utse Tommy Emterby (KD). 

 
 

 

__________ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Tommy Emterby  

 Nämndkansliet, 2 ex 

 Löneenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 51 

 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige     Dnr 54/21 

 

Margaretha Sundin (S) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Margaretha Sundin (S) från uppdraget som ersättare i kommunfull-

mäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Margaretha Sundin (S). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Margaretha Sundin 

  Kommunfullmäktige, sekr 

 Nämndkansliet, 2 ex  

  

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 52 

 

Fyllnadsval av uppdrag i Mälardalens Brand- och räddningsförbund t o m 

31 december 2022    Dnr 54/21 

 

Martin Gabrielsson (L) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Martin Gabrielsson (L) från uppdaget som ersättare i Mälardalens 

Brand- och räddningsförbund, samt  

 

att valet som ersättare i Mälardalens Brand- och räddningsförbunt t o m den 31 

december 2022 efter Martin Gabrielsson (L) tas upp på fullmäktiges nästa 

sammanträde.  

 

 

 

__________ 
Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen 

 Martin Gabrielsson 

 Kommunfullmäktige, sekr 

 Nämndkansliet  

  

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 53 

 

Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående jämställt trans-

portsystem och jämställd stadsmiljö    Dnr 139/21 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Näst försvarsområdet är transporterna 

det mest mansdominerade politikområdet. Investeringar, val av underhåll och 

regelsystem har utformats och utformas efter de resvanor och värderingar som 

män har i större utsträckning än kvinnor. Jämställdhet borde vara en självklarhet i 

Sverige, men så är det inte – speciellt inte vad gäller resvanor. I transportsektorn 

är frågan större än jämställdheten i sig, eftersom både kvinnors beteende och 

attityder generellt är mer hållbara. Och ju tidigare i planeringsprocessen jäm-

ställdhetsaspekterna kommer in, desto mer nytta finns att hämta. Generellt sett så 

finns det stora skillnader mellan hur kvinnor och män reser. Kvinnor och män 

reser olika. Det är i val av färdmedel och reslängd det skiljer mest. Kvinnor och 

män gör ungefär lika många resor per person och dag, men män reser betydligt 

längre och då framförallt med bil och flyg. I allmänhet gör kvinnor i större ut-

sträckning kedjeresor, det vill säga uträttar flera ärenden per resa, och om det 

finns alternativ till bil så väljer kvinnor i högre utsträckning än män dessa. Dessa 

skillnader i transportsätt mellan kön innebär konsekvenser för stadsmiljön, 

resursanvändning och utsläppen. Den mer hållbara användningen av transporter, 

som kvinnor som grupp tenderar prioritera, innebär mindre ytanspråk för samma 

mängd transportarbete. Detta sker genom att kollektivtrafik, gång och cykel är 

många, många gånger mer yteffektiva än bil.  

 

Om alla reste som kvinnor gör idag, skulle energianvändningen, utsläppen och 

ytanvändningen från persontransporter i Sverige minska avsevärt. Frågan är hur 

situationen är i Hallstahammar och vad behöver vi göra för att nå ett jämställt och 

hållbart transportsystem här?” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-

tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-03-29 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 54 

 

Anmälan av motion Jenny Landernäs (M) angående transparens kring 

ägarstyrning    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. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på 

Att rutiner för hur ägardialog och ägarstyrningen ska hanteras i Hallstahammars 

kommun tas fram 

Att alla ägardialoger redovisas för Kommunstyrelsen, som minst skriftligen via 

minnesanteckningar 

Att ägarrepresentanten innan ägardialoger hämtar mandat i Kommunstyrelsen i 

strategiska frågor, alternativt redovisar ställningstaganden i frågor som av tids-

skäl inte kan passera KS.” 

 

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. 

 


