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Plats och tid Knytpunkten, Strömsholm, klockan 13.15 – 17.45. 
  
 Vissa personuppgifter kan vara raderade pga gällande lag 
Beslutande Ordföranden Christina Aspenryd (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, Bo 

Hedman (S) 

 
Utses att justera Marianne Avelin (C) och Roland Svangren (S) 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2017 klockan 08.30 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 28 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Christina Aspenryd (S) ej § 5  Inga-Britt Helgesson § 5 
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Marianne Avelin (C)     Roland Svangren (S) 
  

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

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 1 - 28 
  
Sammanträdesdatum 2017-02-20 
  
Anslaget uppsättes 2017-02-24 Anslaget nedtages 2017-03-20 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 1 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Martin Gabrielsson (L) som ny 
ersättare efter Christine Kanyange (L). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
 
att utse Marianne Avelin (C) och Roland Svangren (S) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 24 februari 2017, klockan 08.30. 
 
Sammanträdet ajourneras för genomförande av en ceremoni i samband med att 
Hallstahammars kommun certifieras som en Säker och Trygg kommun enligt 
Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier.  
 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ärende nr 4 - Svar på motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående fram-
tagande av en träbyggnadsstrategi och ärende nr 7 - Svar på interpellation av 
Anna Gunstad Bäckman (C) angående etablering av privata och alternativa för-
skolor i kommunen, utgår från dagens sammanträde. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 2 
 
Information från de förtroendevalda revisorerna   Dnr 209/16 
 
Revisor Bo Hedman (S) redogör för genomförd granskningen av arbetet för att få 
eleverna i grundskolan att nå kunskapsmålen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 3 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) gällande amning i offentliga miljöer 
m m   Dnr 194/16 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 4 augusti 2016: ”Idag saknar Hallsta-
hammar kommunala bestämmelser som skyddar ammandes rätt att amma i det 
offentliga rummet. Kvinnor som vill amma är utsatta för godtyckliga bedöm-
ningar av var de får amma.  
  
Oftast går det bra, men inte alltid. Övertramp sker på offentliga platser som ex 
bibliotek. Det är inte acceptabelt. Idag har många åsikter om amning, många 
kvinnor känner sig påhoppade av ord, blickar och handlingar. Många kvinnor 
upplever det ångestfyllt att amma offentligt då det blivit allt vanligare att det 
ifrågasätts. Oavsett om man väljer att amma eller flaskmata sitt barn ska man 
mötas med respekt.  
  
WHO rekommenderar att mammor helammar sina barn i 6 månader, därefter att 
man delammar sina barn i kombination med mat så länge barnet och mamman 
vill. För kvinnans del kan det alltså bli en konflikt mellan att amma sitt barn och 
att röra sig i det offentliga rummet. Vi är ett modernt samhälle där var och en ska 
kunna röra sig fritt, även om man har ett spädbarn som råkar bli hungrigt. 
  
Idealet vore en lagstiftning som skyddade mammor och barn, det kan vi i kom-
munfullmäktige inte påverka. Men vi kan införa tydliga skrivningar i kommunens 
ordningsföreskrifter. Det skulle vara ett bra steg och markera att i Hallstahammar 
är ammande mammor, såväl som flaskmatande, välkomna.  
  
Därför yrkar jag 
att rätten till amning i offentliga miljöer, samtliga kommunala lokaler samt verk-
samheter där barn i vanliga fall har rätt att vistas, skrivs in i Hallstahammars ord-
ningsföreskrifter.” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 5 december 2016 § 217. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till motionen. 
 
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Agneta Ivemyr (S) och Åsa Kfouri 
(MP) i vilda de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 3 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att uttala följande:  
I de lokala ordningsföreskrifterna hanteras lokala ordningsregler. Detta innebär att 
föreskrifterna i första hand reglerar förbud av vissa beteenden. Diskriminering av 
ammande barn och föräldrar torde istället vara en fråga som bör regleras i diskri-
mineringslagstiftningen om sådant behov skulle finnas, samt 
 
att motionen härmed ska anses vara besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landeräs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Sigge Synnergård (L), 
David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy 
Engström (KD), Meriem Dürek (C), Marianne Avelin (C), Gary Johnsén (SD). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Jenny Landernäs 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 4 
 
Svar på motion av Tommy Emterby (KD) om införande av sociala insats-
grupper   Dnr 99/16 
 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 29 mars 2016: ”Ett samverkansar-
bete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Den tidi-
gare regeringen beslutade 2011 att uppdra åt rikspolisstyrelsen (RPS) att initiera 
pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga som riskerar att bli krimi-
nella. Syftet med pilotverksamheten var att prova, utveckla och utvärdera sam-
verkansformen sociala insatsgrupper. De mer långsiktiga målsättningarna med 
sociala insatsgrupper är att förhindra nyrekrytering till kriminell livsstil samt 
underlätta för personer att lämna ett kriminellt nätverk. 
 
Syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att på individnivå, möjliggöra 
att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga aktörer kan samordnas 
under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att socialtjänsten samarbetar med 
polisen och andra berörda myndigheter och att de tillsammans fokuserat och ut-
hålligt använder sin samlade kompetens. Socialtjänsten är även ansvarig för att 
andra myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges individuella be-
hov.  
 
Målgruppen för sociala insatsgrupper är dels unga i riskzon att utveckla en kri-
minell livsstil och därmed riskerar att rekryteras till kriminella nätverk och ännu 
värre riskerar att radikaliseras. Sociala insatsgrupper är till stor del ett nytt arbets-
sätt för både polis och socialtjänst. Arbetssättet skiljer sig därmed från traditio-
nella arbetsformer för polisen och socialtjänsten gentemot målgruppen. För det 
första, samarbete på individnivå: att berörda aktörer, med hjälp av den unges 
samtycke, kan samverka och dela information med varandra i syfte att åstad-
komma ett minskat kriminellt beteende. För det andra, att varje SIG deltagares 
insatser med hjälp av en detaljerad åtgärdsplan gemensamt koordineras av den 
sociala insatsgruppen. Enligt utredningen som gjordes efter pilotprojektet påvisas 
ett positivt resultat av ett strukturerat samarbete kring enskilda individer. Med 
anledning av detta vill Kristdemokraterna i Hallstahammar att man i Hallstaham-
mars kommun börjar arbeta enligt metoden tillsammans med polis och andra 
aktörer i syfte att uppnå målen med sociala insatsgrupper. Med gemensamma 
krafter och individen i fokus kan vi göra stor skillnad för många. 
 
Med anledning av ovan vill Kristdemokraterna i Hallstahammars kommun 
Att det tas initiativ om inrättande av social insatsgrupp i Hallstahammars kom-
mun 
Att undersöka möjligheterna till samverkan med närliggande kommuners social-
tjänst.” 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 30 november 2016 bland annat att: ”Ett 
införande av just modellen Sociala insatsgrupper skulle kräva tillsatta resurser 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 4 
 
inom främst socialtjänsten för samordning och struktur kring modellen och 
arbetet. Det barn och unga gruppens kartläggning även visade var dock att arbete 
med strukturerade orosamtal kan utvecklas, men där ser barn och unga gruppen 
att det snarare kan integreras i den samverkansmodell som redan finns upparbe-
tad. Det är ett arbete som redan är initierat. Frågan kring Sociala insatsgrupper har 
även varit uppe i Rådet för trygg och säker i juni 2016 där Rådet beslutade att 
frågan läggs vilande under 2016 i avvaktan på utvärdering av coachernas samver-
kan med polisen, innan ställning tas huruvida kommunen ska gå in i samverkans-
gruppen fullt ut. Barn- och unga gruppens rekommendation är att fortsätta sats-
ningen på nuvarande samverkansmodell, där resurser prioriteras till tidigare insat-
ser och med ett bredare förebyggande fokus, samt att koordinering av individuella 
insatser kring barn och unga över tid utvecklas och integreras i nuvarande sam-
verkansmodell.” 
 
Socialnämnden förslår den 15 december 2016 § 148 att motionens ska anses vara 
besvarad med hänvisning till socialförvaltningens skrivelse den 30 november 
2016. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2017 § 6. 
 
I ett anförande yrkar Tommy Emterby (KD) bifall till motionen. 
 
Anföranden hålls av Catarina Petterson (S) och Mariette Sjölund (S) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Åsa Kfouri (MP). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av 
socialnämndens den 15 december 2016 § 148. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landeräs (M), Hans Strandlund (M), Anders 
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Stieg Andersson (M), Sigge Synnergård (L), 
David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy Emterby (KD), Tommy 
Engström (KD), Meriem Dürek (C), Marianne Avelin (C), Gary Johnsén (SD). 
 
 
_________ 
Exp till: Tommy Emterby 
 Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 5 
 
Fortsatt amorteringsfrihet för lån med kommunal borgen m m - Ströms-
holms golfklubb     Dnr 28/17 
 
Christina Aspenryd (S), Stieg Andersson (M) och Anders Randelius (M) anmäler 
jäv och lämnar sammanträdet. I Aspenryds ställe inträder Ingmar Sten (S). Inga-
Britt Helgesson (S) övertar ledningen av sammanträdet. 
 
Bitr kommunchefen/ekonomichefen anför i skrivelse den 29 januari 2017 att 
”Strömsholms Golfklubb har i ny framställan under januari 2017 anhållit om 
amorteringsfrihet för sina lån i Nordea Bank. Strömsholms Golfklubb beviljades 
1999 kommunal borgen för byggande av en niohålsbana i Mölntorp (KF 
94/1999). 2002 ändrades borgensförbindelsen genom beslut i kommunfullmäktige 
(kf 107/2002) från en borgen att bygga en niohålsbana till en generell borgen för 
klubben om 4 000 000 kr (skulden idag uppgår till drygt 3,3 Mkr). Klubben har 
för närvarande utnyttjat borgen genom att hos Nordea Bank uppta två lån. För ett 
av lånen amorterar klubben 40 tkr/år, för det andra har klubben haft amorterings-
fritt. Tiden för det amorteringsfria lånet har nu löpt ut. Klubben anhåller därför 
om kommunens godkännande för fortsatt amorteringsfrihet. På lån ett hos Nordea 
amorterar klubben 40 000 kr per år och Nordea har under hand meddelat att man 
är villig att medge amorteringsfrihet för lån två under förutsättning att borgens-
mannen godkänner detta.  Strömsholms Golfklubb anhåller därför hos Hallsta-
hammars kommun om godkännande för fortsatt amorteringsfrihet för lånet. Syftet 
med anhållen är inte i första hand att klubben har svårigheter med sin ekonomi, 
utan man redovisar preliminärt per sista december god följsamhet mot sin budget. 
Klubben har dock behov av att avsätta medel för att själva kunna hantera oförut-
sedda händelser utan att man tvingas söka korta krediter. För att underlätta detta 
önskar klubben fortsatt amorteringsfrihet för lånet om 2 120 000 kronor hos 
Nordea. För det andra lånet, som f n uppgår till 1 250 000 kronor och som amor-
teras med 40 000 kr/år, önskar föreningen sänkt amortering och om möjligt 
amorteringsfrihet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2014 om fortsatt amorteringsfrihet 
under två år för ett av lånen. Kultur o fritidsnämnden har under hand tillstyrkt 
fortsatt amorteringsfrihet” 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2017 § 18. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medge amorteringsfrihet under 2 år för Strömsholms golfklubbs ena lån i 
Nordea (skuld 2 120 000 kr), samt 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 5 
 
att för det andra lånet (skuld f n 1 250 000 kr) medge fortsatt amorteringstakt om 
40 000 kronor/år. 
 
Härefter återinträder Christina Aspenryd (S), Stieg Andersson (M) och Anders 
Randelius (M). Christina Aspenryd återtar ledningen av sammanträdet. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ekonomi- och planering 
 Strömsholms golfklubb 
 Kultur- och fritidsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 6 
 
Rehabprojektet ”Personalförsörjningskedjan” fr o m 1 april 2017 t o m 31 
mars 2019 – finansiering ur planeringsreserven    Dnr 31/17 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse den 26 januari 2017 att kom-
munstyrelsen ska godkänna projektet ”Personalförsörjningskedjan” över två år för 
att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har ökat under de senaste åren. För 2016 
låg sjukfrånvaron på 7, 64 % för kommunens förvaltningar. Att sänka sjukfrån-
varon är ett långsiktigt arbete och projektet förväntas på sikt resultera i en sjuk-
frånvaronivå runt 5 %. Målet under projekttiden är att se en nedåtgående trend 
vad gäller den procentuella sjukfrånvaron. Projektet beräknas kosta 2 miljoner per 
år.  
 
I skrivelsen beskrivs projektet och projektorganisationen samt förslag till finan-
siering.  
 
MBL-information kommer att ske med de fackliga organisationerna. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2017 § 22. 
 
I varsitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Tony Frunk (S), Sigge Synner-
gård (L), Mariette Sjölund (S), Håkan Freijd (M), Åsa Kfouri (MP) och Annica 
Lindholm (V) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ur planeringsreserven 2017 ianspråkta 2 miljoner kronor för rehabprojektet 
”Projektet personalförsörjningskedjan”,  
 
att delegera till kommunstyrelsen, att efter redovisning av projektet, betala ut 
medlen ur planeringsreserven vid slutet av 2017, samt 
 
att från 2018 års budget ska 2 miljoner kronor omfördelas från nämnderna till 
kommunstyrelsen i enlighet med skrivelse den 26 januari 2017. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
 Ekonomi- och planering 
 HR-enheten 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 7 
 
Anmälan av motion av Sigge Synnergård (L), Jenny Landernäs (M), Anna 
Gunstad Bäckman (C) och Tommy Emterby (KD) angående vägplan för 
cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg    Dnr 6/17 
 
Sigge Synnergård (L), Jenny Landernäs (M), Anna Gunstad Bäckman (C) och 
Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 11 januari 2017: ”Att cykla utmed 
väg 619 mellan Kolbäck och Eriksberg är för de flesta cyklister förknippat med 
ett stort obehag. Under årens lopp har det också förekommit flera tillbud och 
olyckor längs vägen.  
 
Vi behöver en cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg främst ur trafiksäkerhets-
punkt men också för att cykelmässigt koppla ihop två av våra huvudorter samt få 
fler att ta cykeln. 
Det blir både en vinst för miljön och en vinst för den enskilde som tar cykeln 
istället för något annat kommunikationsmedel. 
 
Varje år är det flera organiserade cykelturer som går av stapeln i Hallstahammar. 
Vid tillfällen som dessa är det många som är ute och cyklar på väg 619 och om 
det blev en cykelväg skulle det säkerligen var fler som deltar i de anordnade 
cykelturerna. Vi ska vara tacksamma för att det inte hänt fler olyckor utmed väg 
619 där någon cyklist är inblandad. 
 
Utöver ’normal’ trafik leds dessutom E18 om den här sträckan. Ett tjugotal 
gånger i månaden är E18 avstängd på grund av olyckor, och trafikflödet mång-
dubblas. Det är då direkt livsfarligt att cykla mellan Eriksberg och Kolbäck. En 
efterlängtad, men fortfarande eventuell, utbyggnad av just E18 kommer också 
under ombyggnationen kräva omfattande omledningar. 
 
Med anledning av ovanstående blir Alliansen i Hallstahammars förslag att kom-
munfullmäktige beslutar 
 
Att lämplig förvaltning hemställer hos Trafikverket att påbörja en vägplan för 
cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg 
Att kommunen står för kostnaden för vägplanen” 
 
Anföranden hålls av Sigge Synnergård (L), Kjell Ivemyr (S) och Gary Johnsén 
(SD). 
 
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 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 8 
 
Anmälan av motion av Sigge Synergård (L) angående belysning på Stations-
gatan i Kolbäck    Dnr 47/14 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en motion: ”Vid bilparkeringarna vid Stationsgatan 
är det ingen tillfredsställande belysning. Utmed gatan finns det belysning, men 
den gör ingen större nytta när det gäller bilparkeringarna och gångtrafiken vid 
Stationsgatan 12. Det finns flera affärsinrättningar där som våra invånare besöker. 
Under den mörka årstid som nu råder upplever många det som otryggt att gå där, 
då inte belysningen är tillfredsställande. Dessutom är Stationsgatan en genom-
fartsled i Kolbäck och det ger ett negativt intryck av samhället när det är så 
mörkt. Vidare kan det vid juletid ordnas en festligare belysning som också ger ett 
positivare intryck. 
 
Därför föreslår jag att: 
Kommunfullmäktige beslutar att lämplig förvaltning får i uppdrag att ordna 
belysning vid Stationsgatan 12 o 18 så att våra invånare känner en större trygghet 
vid dessa platser.” 
 
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 § 9 
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB     Dnr 23/17 
   
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 2017 fram till ordinarie års-
stämma 2018: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Kjell Ivemyr (S) 
 
 
Ledamot   Suppleant 
 
Agneta Ivemyr (S) Nicklas Widell (S) 
 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Mälarenergi Elnät AB 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 10 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018 
 
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 2017 t o m 
ordinarie årsstämma 2018: 
 
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: Samtliga valda 
 AB Hallstahem 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 11 
 
Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening     
Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
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 
2017 t o m ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
Revisor Ersättare 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
Det noteras att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden skall utse sina 
representanter från ordinarie föreningsstämma 2017 t o m ordinarie förenings-
stämma 2018  
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Sporthallen i Hallstahammar ek fören 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 12 
 
Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till 
årssammanträdet med representantskapet 2018: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Ingmar Sten (S)   Inga-Britt Helgesson (S) 
 
Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2017 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2018: 
 
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 2017 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2018: 
 
Ledamot tillika ordförande Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 13 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund     Dnr 23/17 
 
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 ordinarie 
förbundsstämma 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
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 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2017 
t o m ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Ledamot 
 
Lennart Ahlström (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Kolbäcksåns Vattenförbund 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 14 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie fiskestämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Bengt Hultin (V)   Lennart Andersson (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 15 
  
Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
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 2017 t o m ordinarie föreningsstämma 2018. 
 
Ledamot  
 
Harriet Berggren (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 16 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns fiskevattenägareförbund    Dnr 23/17 
 
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 ordinarie 
förbundsstämma 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Korsbäck (S)   Bengt Hultin (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Västmanlands läns fiskevattenägareförbund 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 17 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie 
förbundsstämma 2018: 
 
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 2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Ledamot 
 
Ove Andersson (V)  
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Västmanlands läns Luftvårdsförbund 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 18 
 
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 23/17 
 
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 års-
stämma 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 
 
 
Val av två ledamöter varav en ordförande jämte två suppleanter i bolagets styrelse 
för tiden från ordinarie årsstämma 2017 t o m ordinarie årsstämma 2018: 
 
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 Suppleant 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Strömsholms Utvecklings AB 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 19 
 
Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 23/17 
 
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 
2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
Ombud Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Hans Petersson (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Nätverk för byggnadsvård i Västmanland 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 20 
 
Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Åsa Kfouri (MP)  Christina Aspenryd (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Kommuninvest ekonomisk förening 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 21 
 
Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget    Dnr 23/17 
 
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 
2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Örjan Andersson (S)  Hans Strandlund (M) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Intresseföreningen Bergslaget 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 22 
 
Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund     Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Ombud  
 
Niclas Widell (S) 
Bengt Hultin (V) 
Per Wernberg (C) 
 
Röstombud 
 
Bengt Hultin (V) 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämman    
 
Val av en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbundsstämma 
2017 t o m ordinarie förbundsstämma 2019: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Ove Andersson (V)  Elisabeth Erngren (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Mälarens Vattenvårdsförbund 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 23 
 
Val till uppdrag i Förbundet Agenda 21    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie förbundsstämma 2018: 
 
Ombud    Ersättare 
 
Peter Ristikartano (MP)  Christina Aspenryd (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Förbundet Agenda 21 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 24 
 
Val till uppdrag i Fibra AB    Dnr 23/17 
 
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 års-
stämma 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018: 
 
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 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Reijo Tarkka (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Firbra AB 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 25 
 
Val till uppdrag i Samkom AB    Dnr 23/17 
 
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 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018: 
 
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 2017 fram till ordinarie årsstämma 2018: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Reijo Tarkka (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Samkom AB 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

Mälardalen 

  
 
 
KF § 26 
 Mälardalen  
Val till uppdrag inom Leader Norra Mälarstranden     Dnr 23/17 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 Mälardalen 
att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Norra Mälarstranden 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie före-
ningsstämma 2017 fram till ordinarie föreningsstämma 2018: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 
 
Det noteras att fullmäktig (83/16) tidigare har föreslagit Hans Petersson (V) som  
ledamot med Hans Strandlund (M) som ersättare i Leader Norra Mälarstranden 
(LAG) för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2016 fram till ordinarie års-
stämma 2018. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samtliga valda 
 Leader Norra Mälarstranden 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 27 
 
Entledigande av fullmäktige    Dnr 23/17 
 
Ann Andersson (S) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Ann Andersson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Ann Andersson (S). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Ann Andersson 
 Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 2 ex 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-02-20 
 

() 
 

  
 
 
KF § 28 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 
Dnr 23/17 
 
Hans Strandlund (M) anhåller om enledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Hans Strandlund (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 
samt 
 
att som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2018 efter Hans 
Strandlund (M) utse Håkan Freijd (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Hans Strandlund 
 Håkan Freijd 
 Socialnämnden 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 2 ex 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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