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Övriga deltagande Carina Iwemyr, sekreterare, kommunchef Åsa Öberg Thorstenson och ekono-
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Utses att justera Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) 
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Underskrifter  Paragrafer 42 - 58 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S) ej § 44   Sigge Synnergård (L) § 44 
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KF § 42 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen har utsett Peter Ristikartano (MP) som 
ny ledamot efter Åsa Kfouri (MP) och Sultiman Abdulmotal (MP) som ny ersät-
tare. Länsstyrelsen ha även utsett Stefan Pahlin (S) som ny ersättare efter Pia 
Håkansson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
  
att utse Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 5 april 2022 klockan 15.30.  
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KF § 43 
 
Inriktningsbeslut gällande Nibbleskolan – startanmälan för moduletablering  
Dnr 94/22 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 3 mars 2022 att tekniska förvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen anför i en gemensam skrivelse om behov av 
ny skolbyggnad. Nibbleskolan är byggd i början av 70-talet. Skolan är därmed 
mer än 50 år gammal vilket innebär att den tekniska livslängden i många hän-
seenden har passerats. Nibbleskolan är en av kommunens största skolor med års-
kurserna F-6 och det har varit en stor inflytt av elever till skolan. En av byggna-
derna är ursprungligen byggd som en högstadieskola och är därför inte ändamåls-
enlig för dagens verksamhet. 
 
För att få en helhetsbild över skolans status och skick har en statusbesiktning 
genomförts av WSP och den visar på att det finns ett flertal brister inom flera om-
råden i skolans lokaler och skolgård som kommer att vara väldigt kostnads-
drivande i en ombyggnadssituation. Då skolan har ett omfattande ombyggnads-
behov har en kostnadskalkyl tagits fram för en ombyggnation (alt 1) och den jäm-
förs med vad det skulle kosta att bygga en ny skola för 500 elever (Alt 2) samt en 
nybyggd skola för 350 elever (alt 3). Projektkostnaderna mellan en ombyggna-
tion och en nybyggnation för 500 elever är drygt 92 miljoner kronor dyrare för 
nybyggnadsalternativet (Alt 2) vilket innebär att nettokostnadsökningen är 1 782 
tkr dyrare per år för det alternativet. Tar man hänsyn till driftskostnader sparar 
man på nybyggnadsalternativet (alt 2) 979 tkr per år på de summerade driftkost-
naderna. Lägger man utöver driftkostnaderna till de befintliga kapitalkostnaderna 
är de för nybyggnadsalternativet (alt 2) 878 tkr lägre än för ombyggnadsalterna-
tivet (alt 1). Det förklaras av att de delar som rivs vid en nybyggnation behöver 
skrivas ned med 8 488,7 tkr. Kostnadsökningen mot nuläget skulle bli 10 998 tkr 
för ombyggnadsalternativet (alt 1) och 10 923 tkr för nybyggnadsalternativet (alt 
2). Oavsett val av inriktningsbeslut behöver evakueringsmoduler gå ut på en för-
nyad konkurrensutsättning i befintligt ramavtal gällande Hyresmoduler hos Adda. 
Evakueringsmoduler har uppskattats kosta upp till 45 Mkr för en treårsperiod. En 
förlängning om 12 månader kostar grovt uppskattat ytterligare 10 Mkr. Noterat är 
att dessa siffror är osäkra då ingen upphandling ännu utförts. Både tekniska 
nämnden och barn- och utbildningsnämnden förespråkar nybyggnad av skola för 
500 elever (alt 2). Nybyggnationen kommer att vara dyrare initialt men ger lång-
siktigt positiva ekonomiska effekter genom minskade drift- och underhållskost-
nader. En ny skola skulle dessutom innebära en ändamålsenlig skolmiljö anpas-
sad för dagens moderna lärande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de tre alternativen ska utredas vidare 
och kompletteras för att få en helhetsbild. Se över elevutveckling och platsbehov 
utifrån befolkningsprognos och byggbaserade planer på samtliga skolor i Hallsta-
hammars tätort på 10-års sikt. Jämföra alternativen utifrån ett hållbarhetsperspek-
tiv så som ekonomiska, sociala och ekologiska samt presentera 
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Forts KF § 43 
 
förslag på finansiering av alternativen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 42, där man även 
beslutat att utse en styrgrupp för projektet.  
 
Anförande hålls av Kejll Ivemyr (S), Catarina Pettersson (S) och Peter Ristikar-
tano (Mp) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att det i den fortsatta utredningen om lokalisering ska 
ingå uppdrag om att dela Nibbleskolan i två separata skolor. 
 
I ett anförande yrkar Tommy Emterby (KD) bifall till Jenny Landernäs (M) 
yrkande. 
 
Reijo Tarkka (V) yrkar att man inte ska utreda om skolan kan/ska renoveras utan 
endast utreda en nyproduktion av Nibbleskolan.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsen förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M) 
och Reijo Tarkkas (V) yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja tekniska nämnden startanmälan för moduletablering varvid kostna-
derna hanteras under finansförvaltningen, samt 
 
att uppdra till tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att utreda alternativen vidare utifrån 
befolkningsprognos och byggbaserade planer på samtliga skolor i Hallsta-
hammars tätort på 10-års sikt samt jämföra alternativen utifrån ett hållbarhets-
perspektiv så som ekonomiska, sociala och ekologiska och i juni presentera en 
helhetsbild inklusive finansiering för alternativen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Bertil 
Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 
Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Claes 
Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa 
Björklind (SD), Reijo Tarkka (V), Lillemor Larsson (V), Hans Petersson (V), 
Inga-Lena Strömberg (V).   
 
__________ 
Exp till:  
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kommunstyrelsen (Kommunchefen) 
 Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-03-28 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 44 
 
Kolbäcksådalens pensionsförbunds årsredovisning för 2021 – ansvarsfrihet 
för förbundsdirektionen   Dnr 101/22 
 
Hans Strandlund (M) och Rolf Hahre (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 
Hahres ställe inträder Owe Nilsson (S). Sigge Synnergård (L) övertar ordförande-
skapet.   
 
Kolbäcksådalens pensionsförbund har kommit in med årsredovisning för 2021. 
 
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 17 februari 2022 att förbunds-
direktionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 43. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
 
 
Härefter återinträder Hans Strandlund (M) och Rolf Hahre (S). Rolf Hahre (S) 
återtar ledningen av sammanträdet 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund 
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KF § 45 
 
Årsredovisning 2021 för Hallstahammars kommun, tilläggsbudget 2021 för 
ej slutförda investeringar samt nämndernas redogörelse över verksamheten 
2021    Dnr 108/22, 92/22 
 
Ett tjänstemannaförslag till bokslut jämte en sammanfattande årsredovisning för 
2021 års verksamhet har utarbetats inom förvaltningen. Innan kommun-
fullmäktige tar ställning till 2021 års verksamhet måste revision ske. Årsredo-
visningen för år 2021 har ställts upp i enlighet med kapitel 11 i Lag (2018:597) 
om Kommunal Bokföring och Redovisning och rekommendation R15 Förvalt-
ningsberättelse utgiven av Rådet för kommunalredovisning (RKR). I årsredo-
visningen finns också med en pensionsredovisning. Enligt kommunallagen har 
kommunstyrelsen 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 verksamhetsperspektiv och tar inte hänsyn 
till kommunens organisationsform utan vilken typ av verksamhet som beskrivs. 
Tydligaste exemplet är vuxenutbildningen som kommunorganisatoriskt är place-
rat under socialnämnden men i förvaltningsberättelsen ligger under blocket gym-
nasie- och vuxenutbildning. I driftredovisningen finns en redovisning utifrån 
kommunens organisationsform. Anledningen till detta är för att underlätta jäm-
förelser mellan kommunerna. 
 
Per första november 2021 så fanns det 16 560 personer i kommunen, +151 per-
soner på ett år. Detta är i nivå med nu gällande befolkningsantagande om en 
ökning med 150 personer per år som styr skatte- och statsbidragsprognosen. 
Befolkningsläget per 31 december var 16 608 personer vilket är en ökning med 
208 personer från först januari. Inför budget 2021 var prognosen att befolkningen 
skulle vara 16 550 personer. En skillnad på 58 personer mer än budgeterat. 
Antalet födda uppgår till 171 och antalet avlidna till 205 det vill säga ett födel-
seunderskott på 34 personer. Flyttnettot uppgår till +238 personer (1 248 in-
flyttade och 1 010 utflyttade). Av de inflyttade kommer 814 från länet, 385 från 
övriga landet, 49 från utlandet. Befolkningsläget är bättre än prognosen och 
under 2021 blev ännu fler bostäder klara och detta gör att målet framåt att nå 150 
nya invånare helt klart är inom räckhåll. Kommunkoncernen uppvisar ett positivt 
resultat om 163,7 miljoner kronor mot +76,9 miljoner kronor för 2020. Framför-
allt så är det kommunen som uppvisar ett bättre resultat 2021 jämfört 2020, 151,9 
miljoner kronor mot 64,9 miljoner kronor för 2020. Detta beror på större intäkter 
än budgeterat och det som sticker ut är höga riktade statsbidrag mot socialnämn-
den. Balanskravsresultatet landade på +56,6 miljoner kronor. Så en stor del av 
resultatet består av finansiella poster som inte får räknas med i balanskravs-
resultatet. 
 
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till drygt 320,2 
miljoner kronor (varav 22,2 miljoner kronor återfinns i balansräkningen) vid  
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Forts KF § 45 
 
utgången av år 2021. 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 636 miljoner kronor vid ut-
gången av år 2021. Det innebär att hela åtagandet är ”säkrat” och att det dess-
utom finns en 78 procentig ”överkonsolidering”. Årets nettoinvesteringar uppgår 
till 94,5 miljoner kronor exklusive exploateringar och 97,4 miljoner med exploa-
teringen. Under 2021 har kommunen inte haft någon nyupplåning utan alla in-
vesteringar har skett med egna medel. Låneskulden vid utgången av 2020 uppgår 
till 597 miljoner kronor. Av våra samlade tillgångar har 56,8% finansierats med 
egna medel och resterande med korta och långa lån, det vill säga soliditeten upp-
går till 56,8% exklusive pensionsförpliktelsen. För ej slutförda investerings-
projekt föreslås att investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i enlighet med bilagan. 
År 2021 har varit ett rörigt år med pandemin men inte alls på samma sätt som 
2020. Det har varit en del utmaningar med statsbidrag som i nästan allt är riktade 
men som ur redovisningssynpunkt inte är det och hur dessa ska hanteras. Både 
kommunen och kommunkoncernen uppvisar väldigt goda resultat. För 2021 års 
respektive nämndresultat föreslås ingen resultatöverföring. Anledningen är ett 
stort behov av att kunna göra en stor avsättning till resultatutjämningsreserven för 
att hantera framtida underskott. Affärsverksamheten inom tekniska nämnden 
överförs fullt ut till den s k särskilda resultatfonden som vid utgången av år 2021 
uppvisar positivt saldon. Driftredovisningen uppvisar ett budgetöverskott om 
+31,2 miljoner kronor inklusive finansförvaltningen, exklusive finansförvalt-
ningen så uppvisas ett positivt resultat på 52,2 miljoner kronor för den egentliga 
verksamheten. Driften visar därmed ett lägre resultat 2021 än 2020. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 45. 
 
Revisorerna tillstyrker i revisonsberättelse den 23 mars 2022 att ledamöterna i 
styrelsen och nämnder beviljas ansvarsfrihet. 
 
Tidigare under sammanträdet har kommunchef Åsa Öberg Thorstensson och eko-
nomichef Nicklas Erngren redogjort för årsredovisningen 2021.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) redogör för den övergri-
pande delen av årsredovisningen 2021. Anförande hålls därefter av Anna 
Gunstad Bäckman (C) och Sigge Synnergård (L). Härefter redogör närvarande 
ordföranden/vice ordföranden för respektive nämnd, Kjell Ivemyr (S), Ingvor 
Regnemer (S), Reinder Nispeling (L)) och Jenny Hödefors (S) för sin del av års-
redovisningen. Samtliga yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 45 
 
Anföranden hålls av Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD) och Reijo 
Tarkka (V). 
 
Komunfullmäktige 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. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att bevilja styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning,  
 
att fastställa årsredovisningen för år 2021,  
 
att göra maximal avsättning, 45 548 000 kronor, till resultatutjämningsreserven, 
 
att omklassificera balansfonden om 40 miljoner kronor till resultatutjämnings-
reserv, samt 
 
att tilläggsbudgetera investeringsobjekt om sammanlagt 177 819 000 kronor, 
enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige  
 
att notera nämndernas redogörelse över verksamheten 2021 som en anmälan. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Ekonomi- och finans 
 Samtliga nämnder/styrelsen 
 Revisionen under 2021 
 Nämndordförande under 2021 
 Kommunala bolag/förbund 
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KF § 46 
 
Föreskifter för avfallshantering - VafabMiljlö kommunalförbund     
Dnr 163/21 
 
VafabMiljö AB har översänt förslag till föreskrifter för avfallsantering Vafab-
Miljö kommunalförbund – Hallstahammars kommun att gälla fr o m den 1 april 
2022. Ett antal justeringar av föreskrifterna föreslås med anledning av ändringar i 
15 kap. miljöbalken, den nya avfallsförordningen samt överförandet av retur-
papper till ett kommunalt ansvar. Ändringarna är av sådan begränsad omfattning 
att de inte behöver ställas ut, enligt 15 kap 44 § miljöbalken. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 9 september 2021 bland annat att 
förslaget följer branschorganisationen Avfall Sveriges rapport 2017:01 som hand-
lar om underlag för renhållningsordningens avfallsföreskrifter. Bilaga 2 till före-
skrifterna är en sorteringsguide och där står returpapper tillsammans med för-
packningar med hänvisning till att de ska lämnas löst i behållare på återvin-
ningsstation eller annan plats som anvisas av fastighetsägare eller förpack-
ningsproducent. I och med det förändrade ansvaret för returpapper bör stycket 
förtydligas med att returpapper ska lämnas på en plats som är anvisad av fastig-
hetsägaren eller kommunen. Från den 1 augusti 2020 gäller ett sorteringskrav på 
bygg- och rivningsavfall. Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras i minst sex 
fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker etc.), metall, glas, plast och gips. 
Bilaga 2 bör uppdateras för att förtydliga sorteringskravet. I förslaget beskrivs 
returpapper som ”tidningar och liknande” medan det i Avfallsförordningen de-
finieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar och tidningspapper”. 
Tidningar definieras som ”tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och lik-
nande produkter av papper” medan tidningspapper definieras som ”papper som 
tidningar trycks på”. Tidigare har FTI samlat in även skrivarpapper och ritpapper, 
kontorspapper samt pocketböcker. Om samma fraktioner ska samlas in i samma 
kärl bör det kommuniceras vid sorteringsguide eller specificeras i föreskrifterna. 
Pocketböcker och kontorspapper/skrivarpapper är dock inte fraktioner som om-
fattas av definitionen av returpapper enligt 15 kap. miljöbalken och det är därmed 
inget krav på att det ska sorteras ut. Däremot kan insamlingen av de, tillsammans 
med returpapper, ge en större volym och avsättning istället för att det slängs i 
restavfallet. Innan insamling av kontorspapper och pocketböcker görs tillsam-
mans med returpapper bör förbundet i så fall säkerställa en mottagare som tar 
emot en sådan blandfraktion. Förslaget är av mindre art och inga direkta kon-
sekvenser av nämnbar omfattning har identifierats. Tekniska nämnden har den 22 
september 2021 § 123 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt 
yttrande. 
 
Bygg- och miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har beslutat uttala att man inte har något att erinra mot 
förslaget. 
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Forts KF § 46 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 51. 
 
Anförande hålls av Reinder Nispeling (L) i vilket han yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta förslag till reviderade Föreskrifter för avfallshantering VafabMiljö kom-
munalförbund att gälla från 1 april 2022. 
 
 
 
__________ 
Exp till: VafabMiljö 
 Tekniska nämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Socialnämnden 
 Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 47 
 
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2022-2024    Dnr 5/21 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 17 december 2020 § 129 att kom-
munfullmäktige ska fastställa ny biblioteksplan. 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021 § 25 att återremittera ärendet då 
de vill ha svar på/eller ge fördyligande i planen enligt följande: 

• att planen till större del riktas mot att stimulera och söka upp grupper som 
i nuläget inte själva söker sig till biblioteket 

• hur föräldrar och barn i ett tidigt stadium erbjuds aktiviteter för att stimu-
lera läslust och läsförståelse 

• hur biblioteket mer aktivt i samverkan med andra verksamheter når och 
söker upp grupper och människor för att stimulera till läsning och kultur-
upplevelser  

• beskrivning hur trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets ut-
rymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler 
kan nås  

• att målen i biblioteksplanen främjar läslust och läsförståelse och ger ett 
extra stöd till språksvaga grupper och hur antalet utlån till samma mål-
grupper kan ökas 

• att det finns en koppling mellan biblioteket och skolbibliotek med mål-
sättningen att ha en gemensam biblioteksplan. 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen har inhämtat yttrande från barn- och utbild-
ningsnämnden och därefter upprättat förslag till ny biblioteksplan i vilken kom-
munstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens synpunkter i vissa delar har 
beaktats och vissa delar ingår i handlingsplanen för biblioteksverksamheten. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 februari 2022 § 15 att fullmäktige ska 
anta biblioteksplan för perioden 2022 – 2024. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 54. 
 
Anförande hålls av Jenny Hödefors (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag, 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta biblioteksplan för perioden 2022 - 2024 för Hallstahammars kommun 
enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 48 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 4 år 2021      
Dnr 203/21 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 4 stycken ej verk-
ställda beslut enligt LSS under kvartal 4, 2021. 
 
Socialnämnden har den 24 februari 2022 § 9 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 58. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 49 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 
kvartal 4 år 2021    Dnr 204/21 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
4 2021 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen.  
 
Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 
redovisning. Under kvartal 4 2021 fanns ett (1) ej verkställt gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 
Socialnämnden har den 24 februari 2022 § 10 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 mars 2022 § 59. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 50 
 
Svar på interpellation av Rejjo Tarkka (V) gällande skolbibliotek    
Dnr 73/22 
 
Reijo Tarkka (V) anför i en interpellation ”Finns det skolbibliotek på varje skola i 
Hallstahammars kommun? Om inte vilka skolor har inte skolbibliotek? Om så är 
fallet varför inte?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska tas upp för besvarande 
vid dagens sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar ”Skollagen säger att 
alla elever, oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola, ska ha till-
gång till ett skolbibliotek 2 kap. 36 § Skollagen (2010:800). Skolbiblioteket är en 
del av den pedagogiska verksamheten i skolan. Rektor kan organisera så att skol-
bibliotek på olika sätt stärker elevernas utbildning. Det är rektors ansvar att skol-
bibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbiblioteket kan både 
bidra till goda skolresultat, och bidra till att utveckla intresse för kultur, litteratur 
och bildning i större bemärkelse. Skolbibliotek är en verksamhet för hela skolan 
och inte enbart knuten till lokalen. Skolans storlek och elevunderlag har betydelse 
för bibliotekets storlek och bemanning. I Hallstahammars kommun har alla 
skolor skolbibliotek. De är olika till storlek beroende på skolornas storlek och 
elevantal.” 
 
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) och Kjell Ivemyr (S). 
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KF § 51 
 
Svar på interpellation av Stieg Andersson (M) gällande skyddsrum i 
Hallstahammars kommun    Dnr 84/22 
 
Stieg Andersson (M) anför i en interpellation ”Det rådande utrikespolitiska läget 
gör att skyddsrummen har blivit aktuella och i nyhetsflödet kan läsas om hur 
eftersatta skyddsrummen i Sverige är. 
 
I appen SVT Nyheter kan man läsa hur stor andel av befolkningen som får plats i 
skyddsrummen och vart närmaste skyddsrum ligger i respektive kommun. För 
Kyrkbyområdet i Kolbäck är närmaste skyddsrum på Södra Prästgårdsgatan 2, 
dvs Tunboskolan, där det enligt uppgift finns två skyddsrum. Det finns ingen 
uppgift om när dessa skyddsrum var besiktigade och det senaste datum för god-
kännande var 2001-06-26 för båda skyddsrummen. Vidare finns det ingen 
reservkraft och vad gäller nyttoarean finns ingen uppgift. Det ser inte bättre ut för 
övriga skyddsrum i kommunen. Det senast godkända skyddsrummet i kommunen 
är daterat 2008-02-29 (skottår). 
 
Hur ser det ut med översynen av skyddsrummen i Hallstahammars kommun?  
Vilken översyn är planerad att göras inom den närmaste tiden? 
I vilken utsträckning är skyddsrummen att betrakta som förråd i stället för att 
vara utrustade som skyddsrum? 
För mig som invånare i kommunen är det viktigt att skyddsrummen är uppda-
terade och att de är färdiga att tas i bruk med kort varsel.” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellationen ska tas upp för besvarande 
vid dagens sammanträde. 
 
Kommunstyrelsens ordförande anför i sitt svar ”Fastighetsägaren har ansvar för 
att skyddsrummen ska vara funktionsdugliga och möjliga att kunna inrymmas. 
Kommunen ansvarar för 22 skyddsrum och totalt finns det 148 skyddsrum i 
Hallstahammars kommun vilket ska total inrymma 14 273 personer. Det är inte 
beräknat att alla i kommunen ska ha en plats i ett skyddsrum på grund av even-
tuell evakuering, förflyttningar och att de på landsbygden inte kommer vara ett 
militärstrategiskt mål. Det har bildats en arbetsgrupp för arbetet med de skydds-
rum som är i kommunal regi. Tekniska ansvarar och håller ihop arbetet och det 
sker i samverkan med bygg- och miljöförvaltningen och Hallstahem. Det pågår 
ett intensivt arbete för att inventera, tömma (då skyddsrummen ofta används som 
förråd i fredstid) samt besikta kommunens skyddsrum för att garantera deras 
funktionsduglighet. 
 
Tekniska förvaltningen har upprättat ett serviceavtal med Skyddsrumsspecialisten 
och flera skolor håller på att tömma sina skyddsrum som tidigare används som 
förråd. Tekniska kommer gå ut med information till alla verksamheter som har 
skyddsrum i sin fastighet, att tömma dem innan besiktning.  
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Forts KF § 51 
 
Bygg- och miljöförvaltning har haft dialog med MSB, för bena ut ansvarsfrågan. 
Förvaltningen planerar att i informationssyfte kontakta privata fastighetsägare för 
att informera och tillsammans med sakkunnig, inventera och förmedla vilket 
ansvar som privata fastighetsägaren har för sina skyddsrum.  
 
Det är i nuläget svårt att sätta en tidsram över hur lång tid det kommer att ta 
innan alla skyddsrum har blivit besiktade och åtgärdade om behovet för det finns. 
På grund av hög efterfrågan nationellt är det även svårt att få tag i personer som 
kan utföra besiktning. Det är också svårt att kostnadsberäkna, då behovet av åt-
gärder är okänt.” 
 
Anförande hålls av Stieg Andersson (M) och Catarina Pettersson (S). 
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KF § 52 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m 31 december 2022   Dnr 11/22 
 
Kommunfullmäktige har entledigat Örjan Andersson (S) från uppdraget som 
ersättare.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare i socialnämnden t o m 31 december 2022 efter Örjan Andersson 
(S) utse Lennart Ahlström (S). 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Lennart Ahlström 
 Löneenheten 
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KF § 53 
 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden t o m den 31 december 2022 
Dnr 11/22 
 
Kommunfullmäktige har entledigat Pia Håkansson (S) från uppdraget som 
ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att valet som ersättare i valnämnden t o m 31 december 2022 efter Pia Håkansson 
tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 
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KF § 54 
 
Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget   Dnr 11/22 
 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde i februari utsett ersättare för om-
bud samt beslutat lämna valet som ombud vakant. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Intresseföreningen Bergslaget: 
 
Val av ett ombud för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2022 fram till ordi-
narie föreningsstämma 2023: 
 
Ombud   
 
Tony Frunk (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Intresseföreningen Bergslaget 
 Tony Frunk 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 55 
 
Fyllnadsval av ersättare i valnämnden t o m 31 december 2022   Dnr 79/22 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Agneta Ivemyr (S) från uppdraget 
som ersättare i valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att valet som ersättare i valnämnden t o m 31 december 2022 efter Pia Håkansson 
tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 
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KF § 56 
 
Fyllnadsval av nämndeman t o m den 31 december 2023    Dnr 11/22 
 
Västmanlands Tingsrätt har, efter hemställan från Agneta Ivemyr (S), entledigat 
henne från uppdraget som nämndeman. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som nämndeman efter Agneta Ivemyr (S) t o m den 31 december 2023 utse 
Claes Aspenryd (S). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Västmanlands Tingsrätt 
 Claes Aspenryd 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 57 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att Hallstahammars 
kommun bygger energieffektiva hus vid nybyggnation    Dnr 147/22 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammars kommun planerar att 
bygga de närmaste åren åtminstone en ny skola, en förskola och ett särskilt 
boende för äldre. 
 
Tekniken för att bygga riktigt energieffektivt har funnits sedan 80-talet och där-
med finns det idag många så kallade passivhus, där husets behov av extern energi 
är väldigt lågt. Det finns även plusenergihus där huset genererar mer energi än 
vad huset förbrukar. Dessutom har det byggts både passivhus och plusenergihus 
med ekologiskt hållbart material. Energieffektiva hus är ingen ny teknik, de är 
främst hus som är genomtänkta och byggda noggrant av duktiga byggare så att 
man har kontroll över husets inneklimat. 
Tyvärr tillåter dagens byggregler fortfarande nybyggen där huset behöver en del 
extern energi. Med dagens energipriser och diskussion om att en del av energi-
produktionen gynnar krigsherrar så borde det vara självklart att satsa på energi-
effektiva hus. 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-bygger energieffektiva hus vid nybyggnation, där husets behov av extern energi 
är i nivå med passivhus eller lägre.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 58 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att öka andelen 
cyklande bland trafikanterna    Dnr 146/22 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ” Det finns flera fördelar med att cykla: 
Cykeln drivs med överflödigt fett istället för bensin från diktaturerna. Cyklism 
ger lägre kostnader för skattebetalare i form av billigare infrastruktur, färre luft-
föroreningar och därmed färre luftvägsproblem samt genom minskat klimatav-
tryck. Att cykla gör att du lever längre och hinner uppleva mer. Risken för diabe-
tes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers och så vidare minskar 
om du väljer cykeln. 
Ett cyklande tätort är behagligare och tystare tätort eftersom cykeln i stort sett 
inte ger ifrån sig några oljud. När du cyklar så finns det ingen risk att fastna i bil-
köer. Djurlivet mår bättre när du cyklar då cyklismen genererar färre viltolyckor 
än bilismen. Även relationerna till grannarna förbättras eftersom det med cykeln 
finns betydligt mindre risk att köra över grannens katt. Tillverkningen av en 
cykel tar klart mindre resurser än tillverkningen av en bil. Hallstahammars kom-
mun har jobbat med cykelfrågorna under många år utan att nå de fördelar som en 
ökad andel cyklister skulle kunna ge till samhället och Hallstahammars kommun. 
Det finns systematiska arbetssätt i kommunsverige att få fler att cykla, t ex 
Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-använder extern hjälp, t ex Cykelfrämjandets kommunvelometer, för att öka 
andelen cyklande bland trafikanterna och på så sätt nå de fördelar som cyklism 
innebär.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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