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KF § 68 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Rolf Korsbäck (S) och Marianne Avelin (C) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 3 maj 2018 klockan 08.15. 
 
Ordföranden informerar att fullmäktige på sitt  sammanträde i maj kommer att 
inledas med information om hat och hot mot förtroendevalda. 
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KF § 69 
 
Svar på motion av Marianne Avelin (C) gällande iordningställande av en 
aktivitetspark och Hälsans stig i Kolbäck   Dnr 52/16 
 
Marianne Avelin (C) anför i motion den 18 februari 2016: ”Medellivslängden i 
vårt land ökar och vi ser på statistiken att i vår kommun blir vi fler som passerar 
både 70-80-90-årsstrecket. Det är viktigt att vi håller oss friska så länge som 
möjligt. Att den multisjuka delen av vårt liv blir kort. Ett sätt att leva ett friskt liv 
på gamla dar är aktiviteter och på Hjärtpunkten i Kolbäck är det någon form av 
träff varje dag. Det finns möjlighet att styrketräna på egen hand, det finns cirkel-
träning, studiecirklar och caféverksamhet. 
Hjärtpunkten är en mycket värdefull plats för dom äldre. Men det är ingenting 
som är så bra att det inte går att göra det bättre. En aktivitetspark utanför Hjärt-
punkten och en Hälsans stig vore önskvärt även i Kolbäck. Det kommer en hel 
del nyinflyttade till vår kommun som behöver enklare jobb för att komma in i 
samhället eller många som har gått arbetslösa länge. Nog finns det arbetskraft. 
 
Centerpartiet yrkar 
Att tekniska förvaltningen får i uppdrag att iordningsställa en aktivitetspark och 
en Hälsans stig i Kolbäck.” 
 
Kultur- och fritidschefen anför i skrivelse den 10 februari 2017 att man tillsam-
mans med tekniska förvaltningen samarbetar sedan våren 2016 kring ett projekt 
att iordningställa en aktivitetsyta i anslutning till Stationshuset. Denna aktivitets-
yta ska det finnas möjlighet att åka skateboard. Initiativtagare till denna idé är 
ungdomar från Kolbäck och den beräknas stå färdig sommaren 2017. Att placera 
och iordningställa en aktivitetspark i närheten av Hjärtpunkten är i dagsläget inte 
aktuellt.” Kultur- och fritidsnämnden har den 22 februari 2017 § 13 beslutat att 
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av kultur- 
och fritidschefens skrivelse. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 15 maj 2017: ”Hälsans stig är ett 
varumärkesskyddat koncept från Riksförbundet Hjärt-Lung där man kan anmäla 
intresse för att starta en Hälsans stig. Målet med Hälsans stig är att få fler perso-
ner att motionera mera genom att promenera. Hälsans stig ska vara en trygg och 
säker promenadväg nära bostadsområden, arbetsplatser och där det är stimule-
rande att promenera. Genomförandet av en Hälsans stig enligt Hjärt- och lung-
fondens koncept kan med de förutsättningar som finns vara svårt att genomföra. 
Det är däremot möjligt att bygga en Hälsosam stig som ger möjlighet till hälso-
samma promenader i närheten av där man bor men som inte i alla delar uppfyller 
konceptet som Hjärt- och lungfonden har. Förslaget är att aktivitetsparken byggs 
under 2017 och att den Hälsosamma stigen byggs under 2018. Planeringen för 
den hälsosamma stigen görs under 2017. Kostnaden för att bygga aktivitets- 
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Forts KF § 69 
 
parken finns i 2017 års budget. Kostnaden för att bygga den hälsosamma stigen 
tas fram när stigen planerats och det är klart vilka åtgärder som behöver vidtas.” 
Tekniska nämnden föreslår den 29 maj 2017 § 71 att med de förutsättningar som 
finns bygga en Hälsosam stig, i övrigt tillstyrka motionen med hänvisning till vad 
som anförs i tekniska förvaltningens skrivelse.   
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 74. 
 
I ett anförande yrkar Marianne Avelin (C) bifall till moitonen. 
 
Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marianne Avelin (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av tek-
niska nämnden den 15 maj 2017 § 71 och kultur- och fritidsnämnden den 22 
februari 2017 § 13. 
 
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sari Svanström (C), Jenny 
Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders Randelius (M), Bertil Bredin (M), 
Torbjörn Estellli (M), Stieg Andersson (M), Sigge Synnergård (L), Barbara Hall-
ström (L), Tommy Emterby (KD) och Tommy Engström (KD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Marianne Avelin  
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KF § 70 
  
Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) 
angående utredning av förfining och upprustning av dels infarter till Kol-
bäck dels "förfallna" områden i Kolbäck    Dnr 190/17 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion ”Kol-
bäck är ett otroligt fint område och är attraktivt att bo och verka i. Vi har en otro-
ligt fin natur omkring oss och har flera fina områden. Vi har invånare som består 
av många personer i olika åldersspann som bor i olika områden i Kolbäck. Vi har 
fulla skolor samt förskola som vittnar om många barnfamiljer i Kolbäcksområdet. 
Men vi har flera ytområden som står och förfaller. Vi har den belysta grusplanen 
bortanför Herrevad som är en avstjälpningsplats nu, den förfallna volleybollpla-
nen vid Tunboskolan/Strandgården samt hockeyrinken vid Vallmobadet. Dess-
utom framför Kolbäcksborna att de gärna vilja ha infarter till orten som ser väl-
komnade ut och som symboliserar den fina ort som Kolbäck är. Ett förslag från 
Centerpartiet är att rusta upp och förfina dessa förfallna områden så att de blir 
attraktiva för de som bor i området. Dessa förfallna platser kan bli allt från allak-
tivitetsplan, aktivitetspark med intilliggande grillplats, nischad lekplats etc samt 
dessutom få finare infarter till Kolbäck. 
 
Därför föreslår Centerpartiet i Hallstahammar: 
- Att utreda vad dessa tre områden (vid Herrevad, Tunbo/Strandgården och 
Vallmorinken) kan användas till och hur dessa områden kan förfinas utifrån 
invånarnas önskemål. 
- Att utreda om infarterna till Kolbäck kan uppföras och förfinas på ett mer väl-
komnande sätt så att det ska synas att man kommer till detta fina samhälle, gärna 
en utredning med t ex utställartävling tillsammans med invånarna.” 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 8 december 2017 att: ”Vid föränd-
ringar i den allmänna miljön är det likt motionärerna säger önskvärt att invånarna 
får komma till tals och vara med och bestämma vad de önskar att platser ska an-
vändas till och hur de ska utformas. Kommunen har nyligen antagit en lekplats-
plan som visar hur lekplatserna ska skötas och utvecklas de närmaste åren. För 
andra allmänna platser finns ingen sådan utredning. Det gör att ett underlags-
material i denna fråga inte finns och en utredning behöver påbörjas. Tekniska 
förvaltningen har i sak inget emot en sådan utredning men vill påtala att resurser i 
sådana fall behöver omprioriteras och medel för utredning och genomförande be-
höver säkerställas. Förvaltningen är idag hårt belastad med arbetsuppgifter vilket 
behöver beaktas vid beslut om utredning och dialogarbete.   
 
En större möjlighet för att utveckla Kolbäck är att ta fram en ortsanalys där in-
vånarnas tankar om orten ligger till grund för framtida förändringar. Detta arbets-
sätt är mer långsiktigt och kan därmed få fram underlag som under en längre 
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Forts KF § 70 
 
period kan användas för prioriteringar och större förändringar i Kolbäck. 
Ortsanalysen har däremot inte samma detaljeringsnivå som en särskild utredning 
över ett område, och vidare utredningar kan bli aktuella beroende på vilken för-
ändring som efterfrågas. En ortsanalys kräver stora resurser från förvaltningen 
vilket i sådana fall behöver prioriteras tillsammans med övriga uppgifter. För-
valtningens bedömning är att en utredning eller ortsanalys inte kan påbörjas för-
rän tidigast 2019. Tekniska nämnden föreslår den 11 december 2017 § 149 att 
motion ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvalt-
ningens skrivelse. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 75.   
 
I ett anförande yrkar Marianne Avelin (C) bifall till moitonen. 
 
Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Marianne Avelin (C) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av tek-
niska nämnden den 11 december 2017 § 149 samt förslag på åtgärder som bl a 
nämns i motionen tas upp i samband med att en ortsanalys görs för Kolbäck. 
 
Mot beslutet reserverar sig Marianne Avelin (C), Sari Svanström (C), Jenny 
Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders Randelius (M), Bertil Bredin (M), 
Torbjörn Estellli (M), Stieg Andersson (M), Sigge Synnergård (L), Barbara Hall-
ström (L), Tommy Emterby (KD) och Tommy Engström (KD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Anna Gunstad Bäckman 
 Marianne Avelin 
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KF § 71 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2017 – fråga om 
ansvarsfrihet     Dnr 85/18 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 15 mars 2018 inkommit med års-
redovisning för 2017. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen 9 kap 35 § ska kommunfullmäk-
tige besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. Prövningen omfattar bara 
de ledamöter som kommunen själv tillsatt. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 81. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
 
_________ 
Exp till:   Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 
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KF § 72 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 98/18 

 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 28 mars 2018. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 82. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
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KF § 73 
 
Reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 109/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 22 februari 2016 § 
11. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 89. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2016 § 11 anta nytt reglemente 
för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunchefen 
 Reglementspärmen 
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KF § 74 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden    Dnr 110/18                
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010 
§ 119. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 90. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 119 anta nytt regle-
mente för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 75 
 
Reglemente för bygg- och miljönämnden    Dnr 112/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010 
§ 121. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 91. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 121 anta nytt reg-
lemente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 76 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden    Dnr 111/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 28 september 
2015 § 103.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 92. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 september 2015 § 103 anta nytt regle-
mente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 77 
 
Reglemente för socialnämnden    Dnr 114/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 27 november 2017 
§ 132 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 93. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 november 2017 § 132 anta nytt reg-
lemente för socialnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 74 
 
Reglemente för tekniska nämnden   Dnr 114/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 22 februari 2016  
§ 10. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 94. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 februari 2016 § 10 anta nytt reglemente 
för tekniska nämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 75 
 
Reglemente för valnämnden    Dnr 115/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 
§ 59.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 95. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 mars 2018 § 59 anta nytt reglemente för 
valnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_________ 
Exp till:  Valnämnden 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 
 

() 
 

  
 
 
KF § 76 
 
Reglemente för överförmyndarnämnden    Dnr 116/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010 
§ 122.  
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 96. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 november 2010 § 122 anta nytt regle-
mente för överförmyndarnämnden enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
_________ 
Exp till: Överförmyndarnämnden 
 Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 
 

() 
 

  
 
 
KF § 77 
 
Reglemente för revisorerna i Hallstahammars kommun    Dnr 117/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 
§ 158. 
 
EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd, dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Det nya regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och del-
vis även patientdatalagen (PDL). I maj 2018 blir dataskyddsförordningen 
(GDPR) svensk lag. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är 
Datainspektionen. I och med den nya lagen måste vissa justeringar göras i nämn-
dens reglemente. 
 
Förslag till ny lydelse: ”Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som revisionen för i sin verksamhet och förfogar över vilket bland annat 
innefattar register enligt Dataskyddsförordningen.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 april 2018 § 97. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 december 2006 § 158 anta nytt regle-
mente för revisorerna i Hallstahammars kommun enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Revisorerna 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2018-04-23 
 

() 
 

  
 
 
KF § 78 
 
Svar på 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 fast-
ställas, 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 Sörsta-
fors och Strömsholm skulle kosta? 
Kan kommunen tänka sig att göra en tidplan för när våra invånare får en belyst 
cykelväg mellan Sörstafors och Strömsholm.” 
 
Tekniska nämndens ordförande anför i sitt svar den 18 april 2018 ”I samband 
med att arbetet med nya GC-vägen mellan Kolbäck och Strömsholm återstartades 
skrev Tekniska chefen till Trafikverket att Hallstahammars kommun önskade 
belysning utmed den nya GC-vägen, efter påstötningar meddelade Trafikverket 
ursprungligen att dom inte var positiv till att belysa sträckan. Efter ytterligare på-
stötningar och interna diskussioner hos Trafikverket, så är dom inte längre helt 
negativa till att belysa sträckan utmed den nya GC-vägen mellan Strömsholm - 
Kolbäck om Hallstahammars kommun finansierar samt driftar den till 100%. Då 
gäller det i så fall att man lägger tomrör utmed sträckan som går inom Natura 
2000-området samt anlägger belysning utmed sträckan som går utanför Natura 
2000-området, belysningen kan kopplas in på Kommunens tändställe för belys-
ning i Kolbäck. Att anlägga belysning inom Natura 2000-området kräver en ny 
Natura 2000-prövning och mer förseningar av projektet. Det är svårt att få kost-
nads- och/eller tidsuppskattningar från Trafikverket på något som dom inte har 
intresse av att genomföra, vi har medvetet minimerat antalet projekt vi lyfter 
gentemot trafikverket för att inte ge dem ytterligare ursäkter att inte genomföra 
GC-vägen mellan Strömsholm – Kolbäck, ur Cykelplanen kan man läsa att vi 
prioriterar GC-vägarna: Väg 252 Kolbäck-Strömsholm, Väg 619 Eriksberg-Kol-
bäck samt Väg 252 Lyckhem-Hallstahammar. Diskussionerna fortsätter.” 
 
Anföranden hålls av Sigge Synnerård (L) och Marijo Edlund (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

  
 
 
KF § 79 
 
Anmälan avmotion av Sigge Synnergård (L) om att inrätta pedagogiska 
priser inom barn- och ut bildningsnämnden     Dnr 122/18 
 
Sigge Synnergård (L) anför i motion den 17 april 2018 ”Skickliga pedagoger 
spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur 
väl elever lyckas i skolan. Därför vill vi i Liberalerna att det delas ut pedagogiskt 
pris i två kategorier till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt 
pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse. 
Katerogi 1. Förskola och pedagogisk verksamhet 
Kategori 2. Fritids och grundskola 
Priset skall vara 10000 kronor per kategori (totalt 20 000 kr/år). Det är barn- och 
utbildningsnämnden som beslutar att priset ska gå till kompetensutveckling för 
den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelningen ska 
ske i samband barn o utbildningsnämndens sista sammanträde inför sommaren. 
Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild person kan dock 
erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörighet. Priset kan inte 
tilldelas förvaltningschef, områdeschef eller skolledare   
Därför yrkar jag 
Att Hallstahammars kommun inrättar två pedagogiska priser a 10 000 kr/st och 
att utdelningen av priserna sker i samband med barn- och utbildningsnämndens 
sista sammanträde inför sommaren.” 
 
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 
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() 
 

  
 
 
KF § 80 
 
Anmälan av interpellation från Bertil Bredin (M) angående Kanalpråmen 
Albert    Dnr 127/18 
 
Bertil Bredin (M) anför i interpellation den 23 april 2018 ”Hallstahammars 
kommun har beviljat 500 tusen kronor för renovering av kanalpråmen Albert. 
Enligt beslutet som tagits i fullmäktige ska pråmen renoveras och sjösättas för 
kommersiell trafik på Strömsholms Kanal sommaren 2017. 
Planerna visade sig vara väl optimistiska. Pråmen är fortfarande inte sjösatt. 
Kanaltrafik med passagerare lyser med sin frånvaro. Förhoppningen är nu att 
det ska ske sommaren 2018. Även kostnaderna har rusat. Enligt uppgift har 
ytterligare bidrag erhållits från Leader Mälardalen och andra finansiärer. 
Detaljerad information om projektet och dess kostnader är svår att hitta. Helt 
klart är emellertid att den budget som presenterades inför fullmäktiges beslut 
inte stämmer med de verkliga projektkostnaderna. Projektets Facebooksida är 
inte uppdaterad efter 19 april 2017. Även informationen om projektet på kom-
munens hemsida upplevs som ofullständig. 
Våra frågor till kommunstyrelsen är: 
l.  När beräknas projektet vara avslutat? 
2.  Vilka är de totala kostnaderna för projektet? Hur stor del av kostnaderna är 
upparbetade och hur mycket beräknas återstå? Hur stor del av kostnaderna har 
finansierats av Hallstahammars kommun? 
3.  Om budgeten överskrids - vem står i så fall för utökad finansiering? 
4.  Vilken återbetalningsskyldighet föreligger om projektet inte kan avslutas 
med godkänt resultat? 
5.  Vilka planer finns för kommersiell trafik med Albert? 
6.  Hur ska den framtida driften av kanalpråmen Albert organiseras och finan-
sieras?” 
 
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 § 81 
 
Fyllnadsval av ersättare i valberedningen t o m den 15 oktober 2018     
Dnr 17/18 
 
Hans Petersson (V) anhåller om att få bli entledigande från sitt uppdrag som er-
sättare i valberedningen.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Hans Petersson (V) som ersättare i valberedningen, samt  
 
att valet som ny ersättare i valberedningen t o m den 15 december 2018 efter 
Hans Petersson (V) tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Valberedningen 
 Hans Petersson 
 Nämndkansliet  
  Löneenheten 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 82 
 
Entledigande av revisorer i AB Hallstahem    Dnr 17/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2018 om utseende av 
revisorer i AB Hallstahem. Enligt den då vi tillfället gällande bolagsordningen 
ska kommunen utse auktoriserade revisorer samt föreslå stämman att utse aukto-
riserade revisorer. Bolagsstämman med AB Hallstahem har beslutat att godkänna 
ny bolagsordning för bolaget där endast bolagsstämman ska utse auktoriserade 
revisorer. Detta innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att ha en auktoriserad 
revisor. AB Hallstahem hemställer nu att Hallstahammars kommun ska entlediga 
den av fullmäktige utsedda auktoriserad revisorn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers från uppdraget som revisor och 
suppleant i AB Hallstahem. 
 
 
 
___________ 
Exp till: PWC 
 AB Hallstahem 
 Reglementspärmen 
 
  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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