
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 20.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
   

Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare 

   
Utses att justera Thure Andersen (S) och Hans Strandlund (M) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 februari 2018 klockan 16.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 40 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Thure Andersen (S)    Hans Strandlund (M) 
  

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

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 1 - 40 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-19 
  
Anslaget uppsättes 2018-02-28 Anslaget nedtages 2018- 03-22 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
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KF § 1 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Thure Andersen (S) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 27 februari 2018, klockan 16.00 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) informerar kring skriften 
”Personlig säkerhet” som delats ut vid dagens sammanträde till ledamöterna i 
fullmäktige. Handboken är framtagen av Säkerhetspolisen i samverkan med 
Polismyndigheten och vänder sig primärt till politiskt aktiva.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 kommer sammanträdet 
att inledas med en utbildning från SKL för att öka kunskapen om hot och hat mot 
förtroendevalda och dess konsekvenser. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 2 
 
Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun från och med 
den 1 mars 2018    Dnr 328/17 
 
Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 3 april 2017 § 37 då 
endast justering gjordes avseende den maximala kostnad som bidragsberättigad 
ungdomsförening behöver erlägga i hyra för nyttjande av kommunala idrotts/ 
simhallar och anläggningar. I övrigt har inte reglerna ändrats sedan 2009.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2017 § 75 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa nya regler fr o m den 1 mars 2018. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden och för att nämnden ska kunna uppvisa en budget i 
balans för åren 2019 och 2020 behöver ett antal omprioritering genomföras inom 
nämndens olika verksamheter. En del av dessa förändringar är i regler för bidrag 
till föreningar i Hallstahammars kommun.  
 
Förslag till nya regler har därför upprättats. Av förslaget framgår att i bilagan för 
lokalsubventioner har hyra per/kvm höjts för ungdomsföreningar från 150:-/kvm 
till 170:-/kvm, för pensionärs- och handikappföreningar från 250:-/kvm till 270:-
/kvm och för vuxenföreningar från 350:-/kvm till 370:-/kvm. Vidare föreslås att 
timpriset för vuxna i boulehallen ökar från 120:-/tim till 150:-/tim.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 14. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 april 2017 § 37 fastställa regler för bidrag 
till föreningar fr o m den 1 mars 2018, i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 3 
 
Avgiftstaxa för Vallmobadet från och med den 1 september 2018    
Dnr 327/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 26 oktober 2017 § 111 ny avgiftstaxa inom 
bad-camping-turisms verksamhetsområde fr o m den 1 juli 2017.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 13 december 2017 § 77 beslutat föreslås 
fullmäktige att fastställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet fr o m den 1 september 
2018. 
 
För att kultur- och fritidsnämndens ska kunna uppvisa en budget i balans för år 
2018 behöver ett antal omprioriteringar genomföras inom nämndens olika verk-
samheter. En del av dessa förändringar är taxor gällande för föreningslivet och 
Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. En av avgiftshöj-
ningarna är förändring gällande babysim. Det nya förslaget verkar kraftigt jäm-
fört med nu gällande avgiften men är i själva verket marginell. Kommunfullmäk-
tige har tidigare beslutat om förändring i Vallmobadets taxa vad gäller antalet 
gånger per simaktivitet, vilket har gällt från 1 september 2017. Ingen höjning av 
taxorna gjordes vid detta tillfälle. Detta innebar att alla gruppaktiviteter från 1 
september 2017 ska genomföras vid 12 tillfällen. Denna förändring var nödvän-
dig för att skapa bättre planeringsförutsättningar för verksamheten. Tidigare hade 
babysim genomförts vid 8 tillfällen men höjdes då till 12 ggr men till samma pris 
som för 8 ggr. Förutom höjning av taxan för simaktiviteterna höjs entréavgif-
terna, 10-korten och hyran av Vallmobadet. Entré- och 10-kortsavgifterna för 
barn 0-6 år är oförändrade. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fr o m den 31 augusti 2018, i tillämpliga delar, upphäva sitt beslut den 26 
oktober 2017 § 111 avseende Vallmobadet och fr o m den 1 september 2018 fast-
ställa ny avgiftstaxa för Vallmobadet i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 4 
 
Avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet från och med 
1 mars 2018    Dnr 329/17 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 28 november 2016 § 177 avgiftstaxa för 
kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 december 2016. 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 13 december 2017 § 74 att fullmäktige 
ska fastställa ny avgiftstaxa fr o m den 1 mars 2018. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att på grund av besparingskrav inom kul-
tur- och fritidsnämnden, för att under 2018 få en budget i balans, behöver föränd-
ringar ske inom föreningsbyråns verksamhet vilket dels kommer att påverka taxor 
och avgifter. 
 
Förslag till ny taxa har tagits fram i vilken föreslås att hyran för 3-24 timmar för 
Folkets Park i Kolbäck höjs från 3 000 kr/tillfället till 4 000 kr/tillfälle, samt att 
hyran för boulehallen i Parkskolan för vuxengrupper höjs från 120 kr/tim till 150 
kr/tim samt att externa föreningar/grupper får hyra boulehallen i Parkskolan för 
200 kr/tim. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 16. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut 28 november 2016 § 177 fastställa avgiftstaxa 
för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet fr o m den 1 mars 2018 i enlig-
het med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 
avgiften. 
 
 
 
_________ 
Exp till:   Kultur- och fritidsnämnden 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 5 
 
Organisation av förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm - 
finansiering härför    Dnr 295/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 21 november 2017 § 79 att fullmäk-
tige ska besluta  att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 
2018 (lå 18/19), att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019 (lå 
19/20), att Strömholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hösten 2019 (lå 
19/20), att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 2019 (lå 19/20), 
att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen för 
elever till följd av nybyggnation och inflytning och att kostnaden härför hanteras 
i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, att barn- och utbildningsnämn-
den tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventarier och omställningskostnader 
som flyttarna kan innebära, att investeringsmedel, ökade driftskostnader samt 
framtida omställningskostnader hanteras i kommande mål och budgetprocess 
2019-2021, samt att om behov uppstår till flöjd av nybyggnation av bostäder, 
bygga till Tunboskolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att 
kostnaden härför hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 mars 2016 § 11 bland annat att 
ytterligare utreda om Tunboskolans lokaler behöver kompletteras för att fungera 
som en 4-9 skola med elever åk 4-5 från Vallbyskolan och eventuellt Ströms-
holms skola. Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 31 oktober 
2017 bland annat att ” Idag finns två förskolor och tre grundskolor i södra kom-
mundelen. Förskolan Lärkan, Strömsholms förskola, Strömsholms skola F-5, 
Vallbyskolan F-5 och Tunboskolan 6-9. Sen 17 juni 2013 finns ett inriktningsbe-
slut från kommunfullmäktige att flytta tillbaka årskurs 6 till mellanstadiet när det 
är möjligt lokalmässigt. Elevantalet ökar i Kolbäck. Vallbyskolan saknar från 
lå18/19 klassrum för att rymma alla elever. I området planeras bostadsbe-
byggelse. Förskolans och grundskolans lokaler måste räcka till för att ta emot fler 
barn/elever i takt med att nya bostäder blir inflyttningsklara. När i tid bostäder 
blir klara och inflyttningen ökar är i dagsläget svårt att bedöma.” 
 
I skrivelsen redovisas kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tekniska förvalt-
ningen har gjort en förstudie över utbyggnad vid Tunboskolan för mellanstadiets 
behov. Utbyggnaden beräknas kosta 24,5 Mkr vilket ger ökade driftkostnader 
med 2,1 Mkr. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 18. 
 
Anförande hålls av Kjell Ivemyr (S) och Catarina Pettersson (S) i vilka de yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 5 
 
I ett anförande yrkar Hans Strandlund (M) bifall kommunstyrelsens förslag av-
seende de första sju att-satserna och avslag till den åttonde att-satsen. Därefter 
yrkar han som tillägg, dels att barn- och utbildningsnämnden ska få i uppdrag att 
hitta en lämplig plats för ny förskola i Kolbäck, t ex i området kring vårdcen-
tralen i Herrevad, gärna med extern entreprenör, dels att man ska satsa på attrak-
tiviteten för Tunboskolan genom att göra den till profilskola för t ex idrott och 
matematik. 
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L) i vilken han yrkar bifall till Hans 
Strandlund (M) yrkanden. Vidare yrkar han som ett tillägg att en eventuell ny 
förskola placeras vid Herrevadsområde samt att Tunbohallen byggs ut till en 
fullstor idrotshall. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på Sigge Synnergårds (FP) 
tilläggsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag till Hans Strandlunds (M) yrkanden och 
Sigge Synnergårds (L) tilläggsyrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018 (lå 18/19), 

att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019 (lå 19/20), 
 
att Strömholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hösten 2019 (lå 19/20), 
 
att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 2019 (lå 19/20), 
 
att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen för 
elever till följd av nybyggnation och inflytning och att kostnaden härför hanteras 
i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, 
 
att barn- och utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de inventa-
rier och omställningskostnader som flyttarna kan innebära, 
 
att investeringsmedel, ökade driftskostnader samt framtida omställningskostnader 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, samt 
 
att om behov uppstår till flöjd av nybyggnation av bostäder, bygga till Tunbo-
skolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att kostnaden härför 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 5 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin, (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M) Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Carina Byhlin (KD), Tommy 
Emterby (KD), Barbar Hallström (L), Sigge Synnergård (L) och David Lindberg 
(L). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Ekonomi- och finans 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 6 
 
Exploateringsavtal för Gröndal II - för godkännande    Dnr 312/17 
 
Tekniska nämnden föreslår den 11 december 2017 § 143 att fullmäktige ska 
godkänna exploateringsavtal för Gröndal II i Hallstahammar. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett exploateringsavtal för Gröndal 
II. I avtalet förband sig LB HUS AB att bygga gator och VA-ledningar, belys-
ning inom området i enlighet med kommunens standard. Kommunen skulle sen 
ta över driften av anläggningarna. Innan projektet hade påbörjats gick LB HUS 
AB i konkurs och projektet blev därför aldrig slutfört. 
 
Villatomterna i området såldes sen till Företagarforum och XX. 
 
Tekniska förvaltningen har tecknat ett nytt förslag till exploateringsavtal med 
Företagarrum och XX. I det nya avtalet så kommer de att bygga gator, GC-
vägar, VA-ledningar, belysning i området. Hallstahammars kommun äger den 
mark där de nya gatorna och GC-vägarna kommer att byggas. När entreprenaden 
är slutbesiktad och godkänd övertar Hallstahammars kommun ansvaret för 
driften av de byggda anläggningarna. 
 
Omfattningen av parternas respektive åtaganden framgår av exploaterings-
avtalet. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 19. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna exploateringsavtal för Gröndal II i Hallstahammar.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 7 
 
Renhållningstaxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 mars 2018 
Dnr 297/17 
 
Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 19 september 
2016 § 137.  
 
Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall, Vafab 
Miljö, är det de som tar fram förslag till ny renhållningstaxa. Målet för kom-
munalförbundet är att samordna verksamheter där detta ger fördelar för medlem-
marna. Arbetet med detta kommer att ske i fler steg. 
 
Vafab Miljö har översänt två förslag till taxor som kommunen ska ta ställning till.  
• Avfallstaxa 2018 inklusive förändrad latrintaxa eller 
• Avfallstaxa 2018 utan ändringar i latrintaxan 
 
För 2018 har inga större förändringar gjorts jämfört med gällande avgifter för-
utom taxan för latrintömning. 
 
Sammanfattningsvis är de ändringar som gjorts följande: 
• Avgiften för delade kärl har beräknats annorlunda vilket ger en sänkning för 

de abonnenter som har delade kärl. 
• I förslaget har också skillnaden mellan hemkompostering och källsortering 

med matavfallsinsamling minskats för att få fler att välja abonnemanget käll-
sortering. 

• Taxan för latrinhämtning har ändrats så att avgiften för hämtning sänkts något 
och avgiften för abonnemang höjts. 

 
Tekniska nämnden föreslår den 11 december 2017 § 145 att fullmäktige ska fast-
ställa ny renhållningstaxa utan ändringar avseende latrin. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 20.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 september 2016 § 137 fastställa ny ren-
hållningstaxa för Hallstahammars kommun att gälla från och med den 1 mars 
2018 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
  
 
 
__________ 
Exp till: Vafab Miljö 
 Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 8 
 
Reduktion av tomtpris under 2018 för kommunal tomt - certifierad passiv-
hus enligt FEBY12    Dnr 313/17 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att tomtköpare som ansöker om 
samt kan visa att man uppfyller kraven för passivhus kan få en reduktion av tomt-
priset med 50 000 kronor. Reduktionen har gällt fram till och med 2017. Nu före-
slår tekniska nämnden den 11 december 2017 § 144 att prisreduktionen ska för-
längas till att även gälla 2018. För att få prisreduktionen krävs att den som köpt 
tomt av kommunen och byggt ett hus inkommer med ett intyg där det framgår att 
huset ritas och byggs enligt FEBY12 (kravspecifikation för passivhus framtagen 
med finansiering från bland annat Energimyndigheten och Boverket) samt att 
huset certifieras av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Efter uppmätning av 
färdig byggnad kan byggnaden verifieras. För att få reduktionen köper tomtköpa-
ren en tomt av kommunen till det pris som åsatts tomten. Tomtköparen inkommer 
efter att huset är färdigt och att det verifierats att huset uppfyller kraven enligt 
FEBY 12 med en ansökan om prisreduktion. Tekniska förvaltningen granskar att 
byggnaden uppfyller FEBY 12 och betalar sen tillbaka 50 000 kronor till tomt-
köparen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 21. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar avslag på kommun-
styrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag 
och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkanden.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att tomtköpare som köper en kommunal tomt år 2018 får en reduktion av tomt-
priset med 50 000 kronor om man kan verifiera senast två år efter erhållet slut-
besked att man byggt enligt FEBY 12. 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M), Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Carina Byhlin (KD), Tommy 
Emterby (KD), Barbar Hallström (L), Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L) 
och Gary Johnsén (SD). 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 9 
 
Medlemskap i Världshälsoorganisationsens (WHO) nätverk för äldrevänliga 
städer samt finansiering härför    Dnr 33/17 
 
Socialnämnden föreslog den 26 januari 2017 § 16 att kommunen ska ansöka om 
medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga stä-
der. Vidare föreslogs att kostnaderna för deltagande ska täckas inom socialnämn-
dens budget. För medlemskap i WHOs globala nätverk utgår inga avgifter, dock 
följer en förpliktelse att genomföra ett fortsatt och flerårigt utvecklingsarbete 
utifrån ramverket.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2017 § 43 att återremittera ärendet för 
en redovisning av kommunens kostnader av medverkan i nätverket, dels direkta 
kostnader som personalkostnader samt kostnader för det internationella nätver-
kandet, dels kostnader på längre sikt som medlemskapet förpliktigar genom fler-
årigt utvecklingsarbete utifrån ramverket. 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”Kostnadsmässigt innebär 
som tidigare angivits finns inga kostnader för medlemskapet och dessutom har 
inga förslag lämnats på internationella besök utan att den internationella delen fås 
genom den gemensamma portalen (där goda idéer sprids). Internationella resor 
eller internationellt nätverkande som för med sig kostnader har aldrig föreslagits. 
Det ligger också i socialnämndens befintliga ansvar att arbeta med dessa frågor så 
inga ökade personalkostnader kan ses i dagsläget för nämndens anställda med 
anledning av ett eventuellt medlemskap i detta nätverk. Tvärtom görs bedöm-
ningen att det sammantaget går åt mindre arbetstimmar när denna process kan 
samordnas långsiktigt utifrån ett ramverk och inte utifrån mer kortsiktiga beslut 
och initiativ. Kommunalekonomiskt görs bedömningen att genom ett långsiktigt 
och gemensamt arbete med en tydlig ram kan kostnaderna minskas för kommun-
koncernen för den demografiska utvecklingen. Att inte offensivt möta denna 
utmaning torde i sig vara betydligt mer kostsamt. Nätverkets ramar utgör därför 
ett gott stöd i detta arbete. Att en 25 % ökning av behovsgruppen inte ska mötas 
med insatser torde vara ytterst riskabelt och kostnadsdrivande. Att genomföra 
insatser kommer naturligtvis att kosta pengar men det handlar om att genom 
alternativa insatser och åtgärder minska dessa sammantagna belopp. Att ange 
dessa i exakta tal över flera på sikt går inte.”  
 
Socialnämnden har den 24 maj 2017 § 62 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
uppdra åt socialnämnden att ansöka om medlemska i näterverket och att kostna-
derna för deltagandet ska rymmas inom socialnämndens budget. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 22. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 9 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar avslag på kommun-
styrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Rolf Korsbäck (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till socialnämnden att ansöka om medlemskap i Världshälsoorgani-
sationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och att kostnaderna för delta-
gande ska rymmas inom socialnämndens budget. 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M), Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Carina Byhlin (KD), Tommy 
Emterby (KD), Barbar Hallström (L), Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L) 
och Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 10 
 
Taxa för äldreomsorgens restauranger fr o m den 1 mars 2018   Dnr 269/17 
 
I Hallstahammars kommun finns idag tre restauranger inom äldreomsorgen. I 
socialnämndens skrivelse daterad den 10 oktober 2017 framhålls att det är viktigt 
att lunchpriset för externa besökare inte är för lågt för att undvika oönskad kon-
kurrens med privata entreprenörer.  
 
Socialnämnden föreslog den 25 oktober 2017 § 111 bland annat att taxan för 
lunch i äldreomsorgens restauranger fastställs till 85 kronor för gäster och per-
sonal och bibehålls på 59 kronor för pensionärer (65 år eller äldre). Dessutom 
föreslogs att taxan årligen räknas upp med 2,2 procent varje år.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 § 129 att återremittera 
ärendet, utom vad avser taxa för lunch på äldreomsorgens restauranger till 85 
kronor för gäster och personal, för översyn enligt socialnämndens förslag (§ 
111/2017), samt att fr o m den 1 januari 2018 fastställa taxa för lunch på äldre-
omsorgens restauranger till 85 kronor för gäster och personal. 
 
Socialförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 11 januari 2018 i vilken 
föreslås bland annat att taxan för lunch för pensionärer (65 år eller äldre) fast-
ställs till 65 kronor. Socialnämnden har därefter den 25 januari 2018 § 4 att full-
mäktige ska fastställa taxa för lunch på äldreomsorgens restauranger till 65 kro-
nor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor för en barnportion (upp till 
12 år). 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 23. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar att pensionär ska be-
tala 75 kronor för lunchen. 
 
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och Rolf Korsbäck (S) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fr om den 1 mars 2018 fastställa taxa för lunch på äldreomsorgens restau-
ranger till 65 kronor för pensionärer (65 år eller äldre) och 33 kronor för en barn-
portion (upp till 12 år). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 10 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M), Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Carina Byhlin (KD), Tommy 
Emterby (KD), Barbar Hallström (L), Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L) 
och Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 11 
 
Svar på motion av David Lindberg (L) angående införande av signering med 
bankID av inkommande handlingar    Dnr 181/17 
 
David Lindberg (L) anför i en motion inkommen den 29 maj 2017 ”Jag har ny-
ligen blivit informerad i ett målande språk om vad en del föräldrar känner med att 
behöva skicka in schemaändringar per post för såväl förskola som skola/ fritids. 
Då slog det mig att varför kan man inte bara signera det med BankID direkt när 
du fyllt i dokumentet. Sen kommer funderingen om vad mer skulle vi kunna 
lägga om och förenkla? Information jag har fått är att man redan idag skickar in 
månadsrapporten för ensamkommande barn med BankID så det ska inte vara 
någon större omställning att införa detta över all vår kommunikation som kom-
mer in från våra medborgarna. 
 
Det jag vill ha ut av denna motion är. 
Att: 
*lämplig förvaltning ser över vad vi idag tar emot per post som lika gärna skulle 
kunna fyllas i direkt på webben och efter signering skickas in. 
*Göra en enkel kalkyl över vad det skulle kosta att införa detta system på samt-
liga instanser av kontakt per post vi tar emot. 
*Lämplig förvaltning presenterar vad ett förslag som detta skulle innebära i tid 
och kostnadsbesparing för kommunen som helhet utifrån det vi hanterar idag på 
post.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 21 november 2017 att kom-
munen har idag en gemensam e-tjänsteplattform som har stöd för digital signe-
ring och identifiering med BankID och Telia certifikat. Inledningsvis stödjer 
detta kommunikationen med invånarna genom att invånarna i många fall redan 
nu har möjlighet att skicka digitalt signerad post till kommunen via e-tjänster. 
Kommunen har även möjlighet att besvara ärenden digitalt via plattformen. I 
skrivande stund har vi totalt 70 st e-tjänster publicerade och av dessa möjliggörs 
redan idag digital signering av 62 st olika typer av ärenden.  
 
Följande är ett utdrag av vad som finns tillgängligt för digital signering idag: bo, 
bygga och miljö, 18 st, finska e-tjänster, 1st, förskola och utbildning, 9 st, kultur 
och fritid, 1 st, näringsliv, 11 st, omsorg och stöd, 20 st, trafik och stadsplanering, 
2 st. 
 
Detta är ett arbete som är ständigt pågående och som är kopplat till kommunens 
digitaliseringsarbete. Det som kommer att tittas på framöver och är kopplat till 
arbetet med vår handlingsplan för digitalisering, är att koppla vår e-tjänsteplatt-
form till våra olika verksamhetssystem för att ytterligare effektivisera hante-
ringen av inkommande ärenden. Det är svårt att ta fram någon sammantagen  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 11 
 
kalkyl över vilka ekonomiska konsekvenser detta arbete medför. På längre sikt 
kommer det dock leda till en effektivare hantering internt och en enklare hante-
ring för invånaren. Fokus är att fortsätta det stegvisa arbetet med att digitalisera 
våra processer och där är BankID en av komponenterna. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 26. 
 
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och David Lindberg (L). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kom-
munstyrelseförvaltningens skrivelse den 21 november 2017.  
 
 
 
__________ 
Exp till: David Lindberg 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 12 
 
Svar på motion från Håkan Freijd och Hans Strandlund (M) om att för-
bättra företagsklimatet    Dnr 293/17 
 
Håkan Freijd (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion den 27 november 
2017 ”Minus 37 placeringar är Hallstahammars resultat i Svenskt Näringslivs 
senaste Företagsklimatundersökning för 2017. Vi ligger nu på plats 96 av landets 
290 kommuner från att förra året har legat på plats 59. Det är ett rejält bakslag 
och delorsakerna finns presenterade i undersökningsresultatet. Trenden är tydlig 
och det är viktigt att vi tar signalerna undersökningen ger på allvar. Åtgärder är 
nödvändiga för att komma tillrätta med de påvisade bristerna. 
-/-/-/ 
Hallstahammar har plockat några platser på vägnät, tåg och flyg vilket kan antas 
ha att göra med färdigställandet av väg 252. I övrigt är det genomgående minus i 
förhållande till 2016. I bottenträsket återfinner vi allmänhetens attityder till före-
tagande – plats 227! Skolans attityder till företagande är än mer problematiskt. 
Det innebär att grundskoleleverna i liten omfattning ser eget föreagande eller 
småföretagaranställning som en framtida försörjning. Framtidens arbetsmarknad 
präglas i mångt och mycket både av kreativitet och företagsamhet såväl som 
företagskluster bestående av småföretagare som i större projekt arbetar tillsam-
mans. Tillgången till kompetens är en annan larmklocka som innebär att vi trots 
vårt goda geografiska läge har svårt att vinna konkurrensen om den attraktiva 
arbetskraften. Är det bostäderna, skolresultaten och avsaknad av valfrihet som 
blockerar? Vi ser också med oro på att kommunen i större utsträckning konkurre-
rar med näringslivet. Leverantörer av tjänster och entreprenader ser hur politiken 
använder skattemedel för att skapa lösningar som snedvrider marknaden. Här går 
en vattendelare mellan Hallstahammar och det vinnande toppskiktet. I de vinnan-
de kommunerna utgår man i det politiska arbetet från att skapa beslut och lös-
ningar som ger lokala företag möjligheter att vara med. Ett gott företagsklimat 
gör att företag har möjlighet att starta, växa och utvecklas i Hallstahammar. Det 
skapar i sin tur arbetstillfällen, service till oss som bor här och tillväxt i kommu-
nen. Det behöver Hallstahammar. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
Att kommunstyrelsen skyndsamt tar fram en åtgärdsplan som syftar till att för-
bättra de svagheter Hallstahammar uppvisar i resultatet av Svenskt Näringslivs 
företagsklimatundersökning 2017.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen redogör i skrivelse den 24 januari 2018 för de åt-
gärder som redan är på gång och är planerad samt den åtgärdesplan som fastställ-
des i juni 2017. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 28. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 12 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Åsa Kfouri (MP) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (MP) i vilken han yrkar bifall till motionen.  
 
Anföranden hålls av Tommy Emterby (KD) och Rolf Korsbäck (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motion ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kom-
munstyrelseförvaltningens skrivelse den 24 januari 2018. 
 
Mot beslutet reserverar sig Bertil Bredin (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Alicia Stenfors (M), Stieg Andersson (M), Sari 
Svanström (C), Anna Gunstad Bäckman (C), Carina Byhlin (KD), Tommy 
Emterby (KD), Barbar Hallström (L), Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L) 
och Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Håkan Freijd 
 Hans Strandlund 
 Kommunchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 13 
 
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman och Sari Svanström (C) om 
införande av Huskurage i kommunens bostadsbolag   Dnr 171/17 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) och Sari Svanström (C) anför i motion den 20 maj 
2017 ”Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en 
partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin 
tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en 
längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar. Att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målet och något som vi självklart 
vill bidra till. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla 
ett jämställdhetspolitiskt mål det är också att rädda liv. Utöver våldet som vuxna 
utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200.000 barn i Sverige upplever våld i 
hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld. 
Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar, men det är inte en ursäkt för att 
låta bli att agera. Därför finns Huskurage. Huskurage är en ideell förening med 
målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat 
en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen XX och XX som 
arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete. Metoden går ut på att ge grannar 
ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg mot våra 
grannar då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor. Att 
införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det 
handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. 
policyn består av: 
 
• Knacka på hos grannen. 
• Vid behov hämta hjälp av andra grannar. 
• Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla. 
 
Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i 
trapphuset. På policyn kan även viktiga telefonnummer stå för att komma i 
kontakt med rätt instans. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är 
emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de 
som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta. Detta leder till 
att vi tillsammans skapar en norm där vi agerar och hjälper både vuxna och barn 
till ett liv fritt från våld. En rad bostadsbolag, bostadsrättsföreningar och 
kommuner har redan infört Huskurage. Centerpartiet i Hallstahammars kommun 
vill att Huskurage införs som norm i kommunens bostadsbolag, samt att vi verkar 
för att privata bostadsbolag inför Huskurage och att vi tillsammans ansvarar för 
utbildningsinsatser och implementering av policyn. Därmed kan vi förebygga 
våld och rädda liv.   
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 13 
 
Vi yrkar: 
Att Hallstahammars kommun inför Huskurage i kommunens bostadsbolag samt 
verkar för att privata fastighetsägare gör detsamma. 
Att Hallstahammars kommun genomför utbildnings- och informationsinsatser så 
att implementering sker snarast.” 
 
AB Hallstahem anför i skrivelse den 22 september 2017 ”Den aktuella frågan har 
diskuterats i Hallstahems ledningsgrupp tillsammans med delar av personalen 
och vi har kommit fram till att generellt sett är positivt inställda till Huskurage, vi 
ser detta som ett bra inslag i initiativet ’En trygg och säker kommun’. Vid ett 
eventuellt införande av policyn ses möjligheter att sprida informationen genom 
utskick, information på bomöten, i Kundtidning & på hemsidan etc. Utrymmet 
för information i trapphusen är begränsat, och där måste bolagets egen 
information samt lagstadgad information prioriteras.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 29. 
 
Anföranden hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och Catarina Pettersson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen på så sätt att man rekommenderar AB Hallstahem att införa 
Huskurage enligt motionärens förslag, samt 
 
att rekommendera AB Hallstahem att verka för att övriga fastighetsägare i 
kommunen inför Huskurage enligt motionärens förslag. 
 
 
 
_________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Anna Gunstad Bäckman 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 14 
 
Genomförande av "Lilla Almedalen" på torget i Hallstahammar 
Dnr 25/18 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivele den 25 januari 2018 att de poli-
tiska partierna, representerade i kommunfullmäktige, avser att inför valet 2018 
anordna en ”Lilla Almedalen” på torget i Hallstahammar den 25 augusti 2018. 
Det är ett samarrangemang med Vi I Hallsta och föreningslivet i kommunen. För 
att genomföra ”Lilla Almedalen” krävs ljudanläggning, scen, torg stånd  
m m. Dessutom ska en moderator engageras. De politiska partierna avsätter 
5 000 kr/parti. Man ansöker genom Hans Strandlund, moderaterna, om kom-
munalt bidrag om 30 000 kronor för att kunna genomföra ”Lilla Almedalen”. 
 
Hallstahammars kommun beviljar årligen bidrag till större arrangemang som är 
riktade dels till kommuninvånarna, dels turister.  
 
”Lilla Almedalen” anordnades i den här formen för första gången i samband med 
förra valet. Kommunen gav även vid det tillfället ett ekonomiskt bidrag. 
Arrangemanget kan sägas återkomma vart fjärde år och drog förra gången en stor 
publik. Nytt för i år är samarrangemanget med andra organisationer.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 februari 2018 § 33. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inför valet 2018 ställa sig bakom att ”Lilla Almedalen” anordnas på torget i 
Hallstahammar. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Hans Strandlund f v b till berörd 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 15 
 
Anmälan av interpellation av Sigge Synnergård (L) angående belysningen 
på cykelvägen Sörstafors - Strömsholm   Dnr 21/18 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en interpellation inkommen den 21 januari 2018 
”Inom kort ska vägplanen för cykelvägen mellan Kolbäck och Strömsholm 
fastställas, innan den fastställs har kommunen fortfarande möjligheter att påverka 
vägplanen. 
Vi vet hur bra det blev med cykelvägsbelysningen mellan Eriksberg och 
Hallstahammar och den nya belysningen blev verkligen uppskattat av både 
cyklister och gångtrafikanter. Fler nyttjar den vägen när det finns belysning och 
slipper att cykla och gå i mörker. 
Då kan man ju tänka sig att kommunen har funderingar när det gäller den nya 
cykelvägen mellan Kolbäck och Strömsholm. Vi vet att med belysning så nyttjar 
våra invånare cykelvägen ännu mer, till nytta för miljö och hälsa.  
Att det blir en extra kostnad är naturligt, men oftast är det billigare att göra det 
komplett med en gång. Vi har en cykelväg mellan Kolbäck och Sörstafors som 
också är i behov av belysning. 
Därför blir mina frågor till ordförande för Tekniska nämnden följande. 
 
Kommer kommunen att efterfråga vad en belysning av cykelvägen mellan 
Sörstafors och Strömsholm skulle kosta? 
Kan kommunen tänka sig att göra en tidplan för när våra invånare får en belyst 
cykelväg mellan Sörstafors och Strömsholm.” 
 
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. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 16 
 
Anmälan av interpellation av Sigge Synnergård (L) angående inglasning av 
balkonger på Strandgården    Dnr 22/18 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en interpellation inkommen den 22 januari 2018 ”På 
kommunens hemsida kan man läsa följande angående Strandgården.  
Vattennära läge. 
’Strandgården ser även till att ta vara på dess läge när det kommer till själva 
omgivningen.  Och på sommaren är det populärt att sitta på balkongerna och titta 
på när båtarna åker förbi i vattnet.’ 
Vädret lämpar sig inte alltid för att sitta ute trots det är sommar. Det är även en 
gc-väg mellan Strandgården och Kolbäcksån där det passerar mycket folk om 
dagarna, även det kan vara till glädje för de äldre att iaktta. 
För att de boende ska kunna utnyttja balkongerna ännu mer under 
sommarsäsongen borde balkongerna glasas in. Nu är det ju inte kommunen som 
äger Strandgården, utan det är Hallstahem. 
Därför blir mina frågor följande till socialnämndens ordförande. 
Har det tagits någon kontakt mellan socialnämnden och Hallstahem angående en 
inglasning av balkongerna. 
Om så är fallet, vilket svar har socialnämnden fått.” 
 
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. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 17 
 
Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående insatser för 
en narkotikafri kommun    Dnr 24/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion inkommen den 25 januari 2018 
”Centerpartiet och många andra partier med oss verkar för en restriktiv narko-
tikapolitik där allt bruk och Narkotikamissbruk och illegal narkotikahandel utgör 
allvarliga hot mot samhället och ska med kraft bekämpas inom alla samhällsom-
råden. Denna politik har varit framgångsrik, den har ett brett folkligt och politiskt 
stöd och ska vara utgångspunkten även i fortsättningen. De senaste åren har vi 
fått blandade signaler om hur förhållningssättet och acceptansen för droger har 
utvecklats inte minst hos landets unga. Här måste Hallstahammars kommun visa 
vägen. 
Vår utgångspunkt kan aldrig handla om att legalisera utan snarare om att rycka 
undan mattan för de kriminella ligor och personer som tjänar pengar på det 
mänskliga lidande som missbruket och droghandeln för med sig. Vi har fått flera 
indikationer att det pågår droghandel i olika parker och andra offentliga ytor i 
Kolbäck och Hallstahammar. Vi har fått flera brott begångna av narkotikapåver-
kade personer som ex våldsbrott i nära relationer, inbrott och personrån. Vi har 
fått indikationer att flera invånare i Hallstahammars kommun ingår i ett nätverk 
som sköter narkotikahandeln mellan olika orter inom länet. Vi vet att det är flera 
barn och unga som använder narkotika kontinuerligt i vår kommun. 
Genom lagstiftning, opinionsbildning, förebyggande arbete och insatser från polis 
och andra myndigheter strävar vi efter att begränsa tillgången till narkotiska pre-
parat och stoppa den illegala narkotikahandeln. Dock ser vi att polismyndigheten 
har stora utmaningar och inte tillräckliga resurser för att arbeta proaktivt mot nar-
kotikamissbruk och droghandeln i Hallstahammars kommun. Här ser vi att 
Hallstahammars kommun kan arbeta mer aktivt och få en narkotikafri kommun 
med en nolltolerans väl värd namnet. Det finns flera externa aktörer som arbetar 
tillsammans med polis och andra myndigheter för att motverka narkotikamiss-
bruket och droghandeln. Ett exempel är att anlita narkotikahundar/ekipage. Syftet 
med hundekipagen kan vara att främst visa upp att kommunen arbetar aktivt med 
noll tolerans av droger och droghandel. Men det finns även ett syfte att visa sig 
på kända narkotikahandelsplatser och offentliga miljöer för att försvåra droghan-
deln. Dessutom om narkotikahunden påvisar ett fynd kan detta fynd lämnas in till 
Polis och polisanmälan göras, alt göra orosanmälan om barn och unga är inblan-
dade. Här ser vi att Hallstahammars kommun kan ta ett första steg med att aktivt 
få en narkotikafri kommun med en nolltolerans väl värd namnet. 
Jag och Centerpartiet i Hallstahammar föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta: 
Att kommunen arbetar mer aktivt för en narkotikafri kommun som har nolltole-
rans för droghandel, innehav och missbruk samt genomför speciella informa-
tionsinsatser till barn och unga mot användande av narkotika. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

 
 
 
Forts KF § 17 
 
Att kommunen anlitar, under lämpliga perioder, utbildade narkotika-
hundar/ekipage som samarbetar med ungdomscoacher, säkerhetsansvariga inom 
kommunen och polis. Ekipagen skall även föra dialog med barn och unga om in-
satsen.  
Att ovanstående insatser sker under en begränsad tid samt en uppföljning ska ske 
efter denna insats. 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-
tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 18 
 
Anmälan av interpellation av Anna Gunstad Bäckman (C) angående 
bostadsförsörjning för seniorer samt deras möjligheter till motionsutövande 
Dnr 38/18 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en interpellation inkommen den 8 februari 
2018 ”Forskning och prognosen anger att vi får en äldre befolkning. Detta är 
otroligt positivt att Sverige har flera pigga seniorer. Men detta medför utmaningar 
i form av flera seniora boendeformer, ökade vårdplatser, ökat behov av aktive-
rings- och motionslokaler för seniorer. Vi vill att Hallstahammars kommun ska 
vara en attraktiv kommun för våra seniora invånare. Hallstahammar har fått ett 
finns äldreboende som Äppelparken, men det är redan nu fullbokat vad vi fått 
indikationer om. Centerpartiet gjorde en insamling av namn på senaste senior-
mässan i oktober 2017 för att se om några seniorer vill etablera ett seniorboende/ 
trygghetsboende i Strömsholm eller Kolbäck. Vi fick god respons och har lämnat 
in denna underskrift till ledande politiker i kommunen i januari 2018. Alliansen 
har även lagt en motion om ett trygghetsboende i kommunfullmäktige, som ansåg 
den som besvarad den 28 november. 
 
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor: 
 
- Vad har hänt med motionen om Hälsans stig som ska främja tillgängligheten för 
seniorers motionsutövande som Centerpartiet lämnade in under 2016? 
- Vad kommer ledande politiker göra efter de har mottagit insamlingen av namn 
till ett uppförande av seniorboende? 
- Hur arbetar ni med bostadsförsörjningen för målgruppen seniorer och hur ser 
framtiden ut för ett till äldreboende?” 
 
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. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 19 
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB     Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarenergi Elnät AB: 
 
Val av ett röstombud jämte en ersättare till samtliga uppdrag i elnäts- och el-
handelsrörelsen för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2018 fram till ordinarie 
årsstämma 2019: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Kjell Ivemyr (S) 
 
 
Ledamot   Suppleant 
 
Agneta Ivemyr (S) Nicklas Widell (S) 
 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Mälarenergi Elnät AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 20 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019 
 
Ombud  Ersättare 
 
Lennart Ahlström (S)  Mariette Sjölund (S) 
 
Val av fem ledamöter jämte fem suppleanter varav en som ordförande och en 
som vice ordförande i bolagets styrelse för tiden från ordinarie årsstämma 2018  
t o m ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ledamöter Suppleanter  
 
Rolf Hahre (S) Christina Aspenryd (S) 
Lars Jonsson (S   Bo Eriksson (S)  
Sara Frau-Kallunki (S)  Kjell Ivemyr (S) 
Ove Andersson (V)   Elenor Zeidlitz (MP) 
Bertil Bredin (M)   Reinder Nispeling (L) 
 
Ordförande:  Rolf Hahre (S) 
Vice ordförande: Lars Jonsson (S)  
 
 
 
__________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 21 
 
Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening     
Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk 
förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud Ersättare 
 
Örjan Andersson (S) Anna-Karin Folkesson (S) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 
2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Revisor Ersättare 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
Det noteras att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden utser sina 
representanter från ordinarie föreningsstämma 2018 t o m ordinarie förenings-
stämma 2019  
 
 
 
__________ 
Exp till: Sporthallen i Hallstahammar ek fören 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 22 
 
Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Stiftelsen för främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal: 
 
Val av ett röstombud jämte en ersättare vid årssammanträde med representant-
skapet för tiden fr o m årssammanträdet med representantskapet 2018 fram till 
årssammanträdet med representantskapet 2019: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Ingmar Sten (S)   Lennart Ahlström (S) 
 
Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2018 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2019: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Rolf Hahre (S) 
 
 
Förslag till den av stiftelsen utsedda ombudet vid årssammanträdet med 
representantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i kanabolagets styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2018 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2019: 
 
Ledamot tillika ordförande Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal c/o Surahammars kommun 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 23 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Vattenförbund: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordina-
rie förbundsstämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Korsbäck (S)   Bengt Hultin (V) 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-
bundsstämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2018  
t o m ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ledamot 
 
Lennart Ahlström (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kolbäcksåns Vattenförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 24 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesföre-
ning: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid fiskestämma för tiden fr o m ordinarie 
fiskestämma 2018 fram till ordinarie fiskestämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Vakant (V)   Lennart Andersson (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 25 
 
Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands Tolkservice ekonomisk 
förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud Ersättare 
 
Birgitta Hagström (S) Ellen Spett (V) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie förenings-
stämma 2018 t o m ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ledamot  
 
Harriet Berggren (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Västmanlands Tolkservice ek fören 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 26 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns fiskevattenägareförbund    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns fiskevattenägare-
förbund: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordi-
narie förbundsstämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Korsbäck (S)   Bengt Hultin (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Västmanlans läns fiskevattenägareförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 27 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns Luftvårdsförbund: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid stämma med Västmanlands läns Luft-
vårdsförbund för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 2018 fram till ordinarie 
förbundsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Åsa Kfouri (MP)  Harriet Berggren (S) 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-
stämma 2018 t o m ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ledamot 
 
Ove Andersson (V)  
 
 
 
__________ 
Exp till: Västmanlans läns Luftvårdsförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 28 
 
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
årsstämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 
 
 
Val av två ledamöter varav en ordförande jämte två suppleanter i bolagets sty-
relse för tiden från ordinarie årsstämma 2018 t o m ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ledamöter  Suppleanter 
 
Catarina Pettersson (S)  Ove Andersson (V) 
Anna Gunstad Bäckman (C) Anders Randelius (M) 
 
Ordförande: Catarina Pettersson (S) 
 
 
Val av en lekmannarevisor och en suppleant i bolagets revision för tiden t o m 
ordinarie årsstämma 2019: 
 
Revisor Supplant 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Strömsholms Utvecklings AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 29 
 
Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Nätverk för byggnadsvård i Västman-
land: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämmor med föreningen Nät-
verk för byggnadsvård i Västmanland för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Hans Petersson (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nätverk för byggnadsvård i Västmanland 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
 
KF § 30 
 
Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kommuninvest ekonomisk förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Åsa Kfouri (MP)  Christina Aspenryd (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommuninvest ek fören 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 31 
 
Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Intresseföreningen Bergslaget: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Örjan Andersson (S)  Hans Strandlund (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Intresseföreningen Bergslaget 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 32 
 
Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarens Vattenvårdsförbund: 
 
Val av ett eller flera ombud varav ett som röstombud för tiden fr o m ordinarie 
förbundsstämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ombud  
 
Niclas Widell (S) 
Bengt Hultin (V) 
Per Wernberg (C) 
 
Röstombud 
 
Bengt Hultin (V) 
 
Kommunfullmäktige har tidigare, den 20 februari 2017 § 22, beslutat om förslag 
om ledamot och ersättare till styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 
2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2019.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Mälarens vattenvårdsförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 33 
 
Val till uppdrag i Förbundet Agenda 21    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Förbundet Agenda 21: 
 
Val av ett ombud vid stämma i Förbundet Agenda 21 för tiden fr o m ordinarie 
förbundsstämma 2018 fram till ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ombud    Ersättare 
 
Peter Ristikartano (MP)  Christina Aspenryd (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Förbundet Agenda 21 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 34 
 
Val till uppdrag i Fibra AB    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Firbra AB:  
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
årsstämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Mariette Sjölund (S)  Thure Andersen (S) 
 
Ombudets förslag vid årsstämman 
 
Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Fibra AB styrelse för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Reijo Tarkka (V)   Rolf Hahre (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Fibra AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 35 
 
Val till uppdrag i Samkom AB    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Samkom AB:  
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Mariette Sjölund (S)  Thure Andersen (S) 
 
Ombudets förslag vid årsstämman 
 
Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Samkom AB styrelse för tiden  
fr o m ordinarie årsstämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2019: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Reijo Tarkka (V)   Rolf Hahre (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samkom AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 36 
 
Val till uppdrag inom Leader Mälardalen   Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Mälardalen; 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 
 
 
Val av en ledamot i styrelsen tillika LAG för tiden fr o m ordinarie förenings-
stämma 2018 fram till ordinarie årsstämma 2020: 
 
Ledamot    Ersättare 
 
Hans Petersson (V)  Hans Strandlund (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Leader Mälardalen 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 37 
 
Val till uppdrag i länsstyrelsens råd t o m den 31 december 2018    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom länsstyrelsens råd t o m den 31 
december 2018: 
 
Val av en representant t o m den 31 december 2018: 
 
Integrationsråd 
 
Mariette Sjölund (S) 
 
 
Miljö- och klimatråd 
 
Catarina Pettersson (S) 
 
 
Jämställdhetsråd 
 
Annica Lindholm (V) 
 
 
__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanland 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

 
 

 
 
 
KF § 38 
 
Val till uppdrag inom Inera AB    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Inera AB: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
föreningsstämma 2018 fram till ordinarie föreningsstämma 2019: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S) Peter Ristikartano (MP) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Inera  AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 39 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december 2018    Dnr 17/18 
 
Lena Hagemo (S) har blivit enledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2018 
efter Lena Hagemo (S) utse Niko Ljevar (S). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Niko Ljevar 
 Nämndkansliet (2 st) 
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-02-19 
 

() 
 

  
 
 
KF § 40 
 
Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 
2018    Dnr 17/18 
 
Anders Klinteroth (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Anders Klinteroth (S) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden, samt 
 
att valet som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2018 
tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Anders Kliteroth 
 Nämndkansliet 
  Löneenheten 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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