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KF § 94
Upprop, kungörande, protokollets justering m m
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa uppropet,
att utse Kjell Ivemyr (S) och Claes Gustavsson (SD) att jämte ordföranden justera
dagens protokoll, samt
att justeringen skall äga rum den 5 oktober 2021 klockan 09.30.
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KF § 95
Revisionsrapport ”Granskning av investeringsprocessen” Dnr 93/21
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget
PWC granskat kommunens investeringsprocess. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer en
ändamålsenlig investeringsprocess utifrån perspektiven ekonomi, långsiktighet,
förutsägbarhet och intern kontroll. Inom ramen för granskningen har investeringsprojektet Kulturhuset särskilt granskats.
Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen
och tekniska nämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en ändamålsenlig
investeringsprocess. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig.
I skrivelse den 25 februari 2021 rekommenderar revisorerna att kommunstyrelsen
beaktar följande:
• Riktlinjer för investeringar kompletteras med tydliga anvisningar av hur
verksamheternas behov ska skrivas fram och analyseras
• Tydliggöra vilka krav på innehåll som gäller för projektkalkyler för byggoch anläggningsprojekt
• Säkerställ ändamålsenliga rutiner och processer för uppföljning av
genomförda upphandlingar
• Säkerställ att i ramavtal ska som huvudregel en uppskattad kvantitet anger
samt att fastställd takvolym finns
Revisorerna önskar ett yttrande från kommunstyrelsen och tekniska nämnden.
Tekniska förvaltningen bemöter i skrivelse den 14 april 2021 vad som framkommer i rapporten. Tekniska nämnden beslutade den 21 april 2021 § 58 att
överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över revisionsrapporten.
Kommunstyrelseförvaltningen uttalar sig i skrivelse den 1 september 2021 om de
rekommendationer som ges i rapporten och föreslår att synpunkterna som framförts beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 187.
Revisor Andreas Almquist (MP) redogör för revisionsrapporten.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Håkan Freijd (M), och Peter
Ristikartano (MP).
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar
att notera rapporten som en anmälan.

__________
Exp till: Revisionen
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KF § 96
Attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 2021-2027
Dnr 221/21
Inom ramen för den av kommunfullmäktige antagna näringslivsstrategin framgår
att det ska arbetas fram en särskild turismstrategi. Vid en näringslivskonferens
anordnad av Hallstahammar Promotion våren 2020 där företagare, politiker och
tjänstepersoner deltog kom man gemensamt fram till att den ska kallas attraktionsstrategi istället för turismstrategi. Syftet med att ändra benämningen är att
allt vi gör för turister ska i första hand ska ha bäring på alla som bor, lever och
verkar i vår kommun.
En projektorganisation tillsattes för uppdraget att ta fram strategin. Arbetsgruppen/strategigruppen består av tjänstepersoner och representanter för näringsliv och föreningar. Inom ramen för projektet har också funnits en styrgrupp
bestående av politiker, kommunchef och vissa förvaltningschefer/ enhetschefer.
Till projektet har också en advisery board knutits.
Projektorganisationen har nu presenterat ett förslag till attraktionsstrategi. Syftet
med en attraktionsstrategi är att: ”Stärka Hallstahammars attraktionskraft för
besökare och därmed för oss som bor, lever och verkar här”. Vidare framgår av
attraktionsstrategin att vår profil - hur vi vill uppfattas av våra besökare vilket
beskrivs på följande sätt: Upplevelserikt, Enkelt, Välkomnande och Omtänksamt.
I strategin beskrivs flera utvecklingsområden som ska prioriteras. Om flera av de
utvecklingsområden som beskrivs i strategin förverkligas kan det bidra till
• Att fler företag etableras och fler arbetstillfällen
• Att fler ingångsjobb som stannar lokalt kan tillskapas
• Att skapa en bättre livskvalitet för våra kommuninvånare
• Att stärka ”skyltfönstret” för besökare som överväger att flytta till
kommunen.
Kommunchefen anför i skrivelse den 27 juli 2021 bland annat att för att förverkliga attraktionsstrategin krävs samverkan med civilsamhället, näringsliv, föreningar m m. Tanken är att efter att kommunfullmäktige antagit attraktionsstrategin ska ett s k attraktionsråd bildas där både företrädare för kommunen,
näringsliv och föreningar medverkar. Vidare ska en konkret handlingsplan arbetas fram av attraktionsrådet.
För att förverkliga strategins olika utvecklingsområden och medverkan i det s k
attraktionsrådet behövs en särskild intern organisering av kommunens arbete.
Flera förvaltningar/nämnder behöver vara med och bidra för att kommunen ska
kunna uppfylla sin del av attraktionsstrategin. Vidare kan det behövas ett särskilt
budgetanslag för arbetet. Allt ryms inte inom befintliga budgetramar för nämnderna/förvaltningarna.
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Forts KF § 96
De fackliga organisationerna har fått information om ärendet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2021 § 159.
Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S), Jenny Landernäs (M) och Anna
Gunstad Bäckman (C) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) att punkten 4 på sidan 5 ska ha
följande nya lydelse: ”Omtänksamhet visas genom att besöksnäringen är hållbar
och genom ett varmt, personligt och respektfullt bemötande.”
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm 20212027 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP)
________
Exp till: Kommunstyrelsen
Reglementspärmen
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KF § 97
Godkännande av avtal avseende medfinansiering av gång- och cykelväg
mellan Lyckhem och Hallstahammar Dnr 236/21
Ett förslag till medfinansieringsavtal med Trafikverket Region Öst har upprättats
gällande byggnation av ny GC-väg mellan Lyckhem – Hallstahammar samt
anläggning av belysning. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts
åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2021 bland
annat att Hallstahammars kommun har under en lång period arbetat för att kommunens tre tätorter (Hallstahammars, Kolbäck, Strömsholm) ska vara sammankopplade av ett smidigt och trafiksäkert gång- och cykelnät. En GC-väg mellan
Strömsholm och Kolbäck är under byggnation av Trafikverket och beräknas vara
öppen för trafik under 2022. Mellan Kolbäck och Hallstahammar finns det idag
en GC-väg som dock slutar vid Lyckhem, vilket gör att kopplingen mellan kommunens tätort Hallstahammar och Kolbäck inte är funktionell och E18 är en
barriär för fotgängare och cyklister. Trafikanterna är idag hänvisade till att utnyttja en mindre grus/jordväg att ta sig fram på under E18. Men eftersom vägen
inte är anpassad för pendlingscykling, det vill säga att den inte sköts under
vinterhalvåret, utnyttjas den inte. En stor del av trafikanterna passerar i stället
E18 över befintlig vägbro (väg 252) där vägen är utformad med endast en smal
stödremsa och på- och avfarter till E18 finns.
Byggande av en gång- och cykelväg mellan Näs och Hallstahammar genomförs
för att skapa en mer tillgänglig och trafiksäker GC-väg. Genomförandet innebär
att kommunens tre tätorter får en sammanhängande gång och cykelväg.
I medfinansieringsavtalet beskrivs bakgrund och syfte till projektet, åtgärder,
projektet, finansiering, ansvarsfördelning mellan Trafikverket och Hallstahammars kommun, projektorganisation samt tidplan för projektet. Det kommunala
åtagandet i och med ett undertecknande av avtalet innebär en kostnad för kommunen som enligt prisnivå (2021-03) uppgår till 8 650 000 kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 170.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S), Jenny Landernäs (M), Anna Gunstad
Bäckman (C), Peter Ristikartano (MP), Rolf Korsbäck (S) och Hans Strandlund
(M) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtal mellan Hallstahammars kommun och Trafikverket Region Öst
avseende medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Lyckhem och Hallstahammar, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt
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Forts KF § 97
att uttala till Trafikverket att de i den fortsatta processen arbetar vidare med
trygghetsskapande åtgärder av särskilt tunneldelen som utformning, estetik och
kamerabevakning.

________
Exp till: Trafikverket
Samhällsbyggnadsenheten
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KF § 98
Delägarskap i Energikontoret i Mälardalen AB – tecknande av aktier
Dnr 52/21
Energikontoret i Mälardalen AB erbjöd Hallstahammars kommun delägarskap i
bolaget genom aktieteckning i Energikontoret Mälardalen AB. Anmälan om
teckning av aktier kunde ske till och med den 11 maj 2021. Kommunstyrelsen
beslutade den 12 april 2021 § 76 att avstå från delägarskap i Energikontoret
Mälardalen AB genom aktieteckning. Vidare beslutades att Hallstahammars
kommun är fortsatt intresserad av ett delägarskap i Energikontoret Mälardalen
AB i de fall stämman beslutar om nyemission vid senare tillfälle. Kommunstyrelseförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att se över vilket mervärde ett
ägarskap skulle kunna innebära för Hallstahammars kommun. Förvaltningen har
vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2021 § 131 redogjort för uppdraget varefter kommunstyrelsen beslutade att ansöka om delägarskap i Energikontoret Mälardalen AB.
Stämman för Energikontoret i Mälardalen AB har beslutat att förlänga tiden för
aktieteckning till och med den 10 maj 2022.
Hallstahammars kommun erbjuds nu att köpa 170 aktier. Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till 1000-tal. Priset per aktie är
100 kronor. Antalet aktier är baserat på invånarantalet kvartal fyra år 2020.
Aktieförvärvet kommer att kosta Hallstahammars kommun 17 000 kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 193.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Marijo Edlund (S) i vilka de yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
att teckna 170 aktier i Energikontoret i Mälardalen AB till en kostnad om 17 000
kronor.

__________
Exp till: Energikontoret i Mälardalen AB’
Tekniska nämnden
Reglementspärmen
Ekonomi- och finansenheten
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KF § 99
Krishanteringsplan 2021-2023 för Hallstahammars kommun

Dnr 261/21

Enligt Lag (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommunen minska sin sårbarhet i sin
verksamhet och ha god förmåga att hantera krissituationer i fredstid. Kommunen
ska ha förmåga och beredskap att hantera olika samhällsstörningar för att hantera
händelser och mildra dess negativa effekter. Varje mandatperiod ska kommunen
enligt lag fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Planen
ska beskriva hur en uppkommen krissituation ska kunna hanteras på ett välanpassat sätt så att störningar i samhällsviktiga verksamheter minimeras.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 20 juli 2021 bland annat att
nu gällande plan fastställdes av kommunfullmäktige år 2013 och därefter har
smärre revideringar av redaktionell karaktär gjorts årligen och beslutats av kommunchefen. Ett nytt förslag till krishanteringsplan har utarbetats av kommunstyrelseförvaltningen och är väl förankrad i kommunchefens ledningsgrupp. Förslaget baserar sig på lagstiftningens krav, kommunens risk- och sårbarhetsanalys,
tidigare händelser samt hur kommunen organiserar sig i olika typer av händelser.
I förslaget ingår även stabsmetodiken samt begrepp som
U-sam och andra aktörer använder i samband med samhällsstörningar. Detta för
att underlätta språk och samverkan med andra aktörer vid olika typer av samhällsstörningar. Under hösten 2021 inrättas även en organisation för tjänsteman i
beredskap (TIB) i Hallstahammars kommun och krishanteringsplanen har därför
uppdaterats även gällande detta. Krishanteringsplanen är kopplat till handlingsprogrammet gällande säkerhet och beredskap som övergripande beskriver kommunens inriktning och prioriteringar för arbetet med krisberedskap, /civilt försvar
och säkerhet för perioden.
Den nu gällande planen fastställdes av kommunfullmäktige, men utifrån kommunens nu gällande riktlinjer för styrdokument föreslås att kommunstyrelsen
fortsättningsvis fastställer krishanteringsplanen.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 174.
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att arbete ska inledas med
att säkerhetsklassa/säkerhetspröva kommunstyrelsen/krisledningsnämnden.
I ett anförande instämmer Tommy Emterby (KD) i Jenny Landernäs (M)
yrkanden.
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) i
vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs
(M) m fl tilläggsyrkande.
Justerandes signatur
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Forts KF § 99
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2013 § 4, fastställa Krishanteringsplan 2021-2023 för Hallstahammars kommun i enlighet med
en till ärendet hörande bilaga, samt
att kommunstyrelsen fortsättningsvis beslutar om fastställande av kommande
planer.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M),
Anita Westin Brodd (M), Kent Rydén (KD), Tommy Emterby (KD), Claes
Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa
Björklind (SD).

__________
Exp till: Samtliga nämnder (bilaga)
Kommunchefen (bilaga)
Reglementspärmen (bilaga)
Strategisk utveckling
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KF § 100
Svar på motion av Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm
(V) och Christer Hansson (V) angående statliga medel till elevhälsan
Dnr 49/19
Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Christer Hansson
(V) anför i en motion den 22 januari 2019 ”Sedan 2009 har Elevhälsans Medicinska Insats (fd. skolhälsovården), erbjudit och givit vaccination HPV (Humant
Papilloma Virus) till flickor i år 5 och 6 i Hallstahammars kommun. Vaccinet ges
i 2 doser till flickor under 14 år och i 3 doser till flickor över 14 år. Dessa doser
ges med ett visst tidsintervall. Vaccinet ska skydda den enskilda flickan mot livmoderhalscancer. Över 90 % av vårdnadshavarna har, sedan vaccinet började ges
2009, tackat ja till erbjudandet. Denna arbetsuppgift tillkom alltså år 2009 och är
en förhållandevis stor arbetsuppgift för Sveriges skolsköterskor.
Varje injektion innebär att
En informations- och medgivandeblankett ska kopieras och skickas till alla
berörda vårdnadhavare för påskrift
Blanketten ska skickas tillbaka till EMI och läggas in i systemet (dokumenteras).
Vaccin ska beställas
Minst 2 vaccinationstillfällen som tidsmässigt passar verksamheten i skolan ska
bokas in
Vaccinet ges och vid detta tillfälle ska 2 skolsköterskor finnas till hands
Efterarbete med dokumentation i den medicinska journalen + rapportering till
vaccinationsmyndighet
Till allt detta har man beräknat en tidsåtgång på ca 25 min/injektion.
Alla Sveriges kommuner får ett statligt bidrag på 2 kr/kommuninvånare och år
för att denna vaccination erbjuds och administreras. Ersättningen är alltså ca
30 000 kr/år för Hallstahammars kommun. Vi anser att dessa pengar ska gå till
Elevhälsovårdens Medicinska Insats (EMI), för att ekonomiskt stärka möjligheten till den fortlöpande utbildning som skolsköterskorna behöver för att hålla
sig á jour med vad som sker inom det medicinska området. Dessa pengar skulle
alltså kunna bidra till att Hallstahammars skolor får en mer kompetent och därmed bättre Elevhälsovård. Dessutom finns en lagstadgad plikt för legitimerad
vårdpersonal att ständigt hålla sig uppdaterad inom sitt yrke. Nämnas kan också
att flera kommuner, tex Västerås stad, redan idag låter dessa pengar oavkortat gå
till EMI.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
Att: den statliga ekonomiska ersättningen som ges till Hallstahammars kommun i
form av 2 kr/invånare och år tillfaller Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

Forts KF §100
Att: dessa pengar används för att stärka EMI:s kompetens i form av utbildning.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2019 bland
annat att elevhälsans medicinska del, EMI, är en del av elevhälsan i grundskolan
och grundsärskolan. Den statliga ersättningen 2 kr/elev är inget som tilldelas
nämnden, inte heller något som riktas till barn- och utbildningsnämnden vid budgetfördelning. Ersättningen till kommunen kommer till den gemensamma ”kommunpåsen” som andra statliga generella bidrag. Olika fördelningssystem mellan
kommuner gör att kommunens totala verkliga tilldelning kan både öka eller
minska över tid. Om medel inom budgetram skulle tilldelas EMI skulle det vara
för utökning till följd av nya arbetsuppgifter som tar mer tid att utföra, inte till
kompetensutveckling. Förändring och anpassning till nya arbetsuppgifter är ständigt pågående i alla verksamheter. Elevhälsan har utökats till följd av fler elever,
nyanlända och därmed arbetsuppgifter. Möjligheten att finansiera har skett
genom riktade statsbidrag. Riktade statsbidrag söks direkt från staten. Inga specifika medel för just detta ändamål har tilldels barn- och utbildningsnämnden.
Elevhälsan, inklusive EMI, tilldelas årligen medel för sin kompetensutveckling i
likhet med andra yrkesgrupper. Det sker årligen i fördelning av internbudget till
verksamheterna. Inga särskilda medel reserveras för utökad kompetensutveckling
för just en yrkesgrupp. Sen något år tillbaka finns dessutom specifikt för EMI en
ny riktad resurs genom regionen. En länsgemensam resurs för EMI har inrättats
för råd, stöd, möjlighet att delta i nätverk och kompetensutveckling särskilt
anpassad för länets skolsköterskor. Barn- och utbildningsnämnden medfinansierar (årligen 30 tkr) för länsgemensam skolsköterska (heltid) och läkare (deltid).
Genom det får EMI stöd att säkerställa att vi uppfyller ansvaret, håller oss
aktuella för förändringar och skolsköterskorna får kompetensutveckling speciellt
för den yrkesgruppen. Om kommunen väljer att överföra den statliga ersättningen
med 2 kr/invånare till barn- och utbildningsnämnden så är det mycket välkommet. Ersättningen behöver då prioriteras till att behålla den utökning av elevhälsans tjänster som finansieras av riktade statsbidrag. Det är ingen stor summa men
i perspektivet att riktade statsbidrag minskas så behöver vi säkra långsiktiga lösningar snarare än ettåriga riktade bidrag från staten som är så osäkrade över tid.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 2 september 2021 att den
aktuella posten har funnits bland de generella statsbidragen sen 2009. I Hallstahammars kommuns budgetmodell har de generella statsbidragen ingen direkt
koppling till de olika nämndernas budgetar utan budgeten bygger istället på hur
fullmäktige väljer att fördela de tillgängliga medlen. Hittills har ingen fått eller
blivit av med budgetmedel för att ett specifikt generellt statsbidrag tillkommit
eller tagits bort. I SKRs uppräkning av vilka generella statsbidrag som ingår i
anslaget för kommunal ekonomisk utjämning räknas i år upp 119 olika statsbidrag men samtidigt skriver SKR att listan inte är komplett utan endast innehåller
regleringar av statsbidragsramen som aviserats under senare år. Att så här 12 år
efter att ett statsbidrag introducerades utreda exakt hur denna utökning av den
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Forts KF § 100
kommunal ekonomisk utjämning fördelades i den budgetprocessen är princip
omöjligt. Då barn- och utbildningsnämnden redan idag medfinansierar EMI så
kan motionen anses vara besvarad och då i princip alla tillgängliga medel redan
är utfördelade i verksamheternas budgetar så kan det anses rimligt att anta att
barn- och utbildningsnämnden redan har detta anslag i sin nuvarande budget.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 178.
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen angående statliga medel till elevhälsan ska anses vara besvarad med
vad som anges ovan.

__________
Exp till: Lorin Ismael
Reijo Tarkka
Annica Lindholm
Christerer Hansson
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomi- och finansenheten
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KF § 101
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) om att tillsätta förstelärare för att
öka studiero och trygghet i skolan Dnr 368/20
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Skolorna i Hallstahammar ska rusta
eleverna för ett långt och inspirerande arbetsliv. Just nu är trenden den motsatta.
Betygsresultaten är för låga, för få elever går ut högstadiet med godkända betyg
och för få elever tar studenten från gymnasiet. Samtidigt är det för många som
tycker att studieron brister och för många känner sig otrygga i sin skola. Undersökningen Liv Hälsa Ung visar nedslående resultat i barn och ungas välmående.
Det är något vi behöver jobba på många fronter kring.-/-/-/ Förstelärare arbetar
med att stimulera och sprida kunskap till sina kollegor i sina respektive områden.
Studiero och trygghet skulle också kunna vara ett område som det behövs ett
ökad fokus på och en möjlighet att sprida goda exempel som finns i våra skolor
och i andras skolor.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att
tillsätta förstelärare inom området för att öka studiero och trygghet i skolan.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland annat
att det i Hallstahammars kommun finns i nuläget 24 förstelärare som finansieras
av statsbidrag, som alla avslutar sina uppdrag vid läsårets slut. Förvaltningen
håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan och att varje elev har rätt
till studiero. Elevernas rätt till utbildning är stark i vår lagstiftning. Hallstahammars kommuns skolor behöver höja skolresultaten. Under kommande tvåårsperiod är uppdragsbeskrivningen för förstelärare fastställd. Trygghet och studiero är
ett begrepp som vi arbetar med inom elevhälsans arbete och det är därför redan
idag inkluderat i flera av de kriterier för förstelärarens uppdrag i Hallstahammars
kommun. Ett utvecklingsarbete med en gemensam barn- och elevhälsa pågår i
kommunen. Här arbetar man idag med flera fokusområden, där trygghet och trivsel, samt studiero är två av dem. Övriga är kunskapsresultat samt problematisk
skolfrånvaro. Gällande studiero och trygghet och trivsel så leder speciallärare och
skolpsykolog arbetet tillsammans med skolornas elevhälsoteam och kuratorer, för
att på så sätt öka trygghet och studiero samt att öka likvärdigheten mellan skolor.
Arbetet utgår ifrån gemensamma rutiner och arbetssätt, men också utifrån skolor
och klassers specifika behov. Eftersom elevhälsa i klassrummet – där förebyggande och främjande arbete med trygghet och studiero ingår – finns beskrivet
i uppdraget, så anser vi att förstelärare redan idag har ett sådant uppdrag. Det
kopplas på så sätt ihop med att öka kunskapsresultaten – som vi vet är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 15 juni
2021 § 54 att motionen ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens
skrivelse den 26 maj 2021.
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Forts KF § 101
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 179.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD) och Claes
Gustavsson (SD) i vilka de yrkar bifall till motionen.
I ett anförande yrkar Kjell Ivemyr (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen gällande tillsättande av förstelärare för att öka studiero och trygghet
i skolan ska anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut den 5 juni 2021 § 54.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M),
Anita Westin Brodd (M), Kent Rydén (KD), Tommy Emterby (KD), Claes
Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa
Björklind (SD).

__________
Exp till: Jenny Landernäs
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 102
Svar på motion av Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) angående
användande av narkotikahundar i kommunens skolor Dnr 56/20
Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) anför i en motion den 26 februari 2020 att ”Vi har alla läst och hört om hur missbruket av narkotika sprider
sig längre och längre ner i åldrarna. Många föräldrar är oroliga över utvecklingen, Hallstahammar är tyvärr inget undantag. Det finns ingen universallösning
på problemen med det finns andra olika åtgärder som kan genomföras för att
bidra till att få bukt med problemet. En åtgärd är narkotikahundar i skolorna.
Polismyndighetens riktlinjer ger oss möjligheten att använda narkotikahundar i
brottsförebyggande syfte. Genom att möjliggöra för polisen att använda hundar
för sökning av droger i skolan så får vi större möjligheter att upptäcka narkotikan
innan den säljs av en ungdom till en annan. Inget får lämnas åt slumpen när det
gäller våra ungdomars samtid och framtid. Vi måste gemensamt jobba för drogfria skolor.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Hallstahammars kommun:
Att kommunen inför möjligheten för polisen att använda sig av narkotikahundar
för oanmälda besök i kommunens skolor.
Att polisen ges möjlighet att använda kommunens skolor under utbildning av
narkotikahundar.
Att skolan bidrar med information om riskerna med droger genom att bjuda in
föreläsare som har erfarenhet på området.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020 bland
annat att de i dagsläget når långt med vårt långsiktiga förebyggande arbete. Om
vi får kännedom om elever som riskerar att hamna i missbruk eller om det finns
misstanke om brott, så fungerar vår samverkan med ovan nämnda instanser och
vårdnadshavare bra. Skulle ett behov uppstå, där vi får signaler om annat läge, är
vi inte främmande att ompröva vår ståndpunkt kring att använda narkotikahundar
i förebyggande syfte och då följa de riktlinjer som finns. Vi vill i sådana fall att
detta sker när elever inte är på plats under skoldagen. Förebyggande och främjande arbete kring riskerna med alkohol, narkotika, droger, tobak samt spel, pågår
regelbundet i skolan. Det sker också inom ramen för kursplanerna i no- ch soämnen men också inom andra ämnen där det berörs i bland annat i texter eller
bilder, språkämnen, musik, svenska etc. Temadagar, information, dialog med
elever och föräldrar är några av de verktyg vi har för att möta upp kraven i 2 §
Skollagen. Skolornas elevhälsoteam arbetar med att tidigt upptäcka tecken på
bruk av narkotika men framförallt genom att arbeta förebyggande. Ett gott samarbete med andra instanser – socialtjänst, regionen, ungdomsmottagningen, barnoch ungdomscoacherna samt polisen – är avgörande för att vara uppdaterad
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Forts KF § 102
med samhällets utveckling inom detta område och att snabbt samverka kring
individer, situationer och fenomen som uppstår. Skolorna arbetar tillsammans
med barn- och ungdomscoacherna, som har en person som är särskilt riktad till
detta område och som bidrar i skolans förebyggande arbete. Vi har också regelbunden kontakt med polisen för att vara informerad om vad som händer inom
området men också lokalt i kommunen. Våra träffar är ibland spontana utifrån
händelser, men också regelbundna planerade möten. Det viktiga är att vi hela
tiden håller oss uppdaterade med senaste evidens inom området, så att vi gör rätt
saker. Det kan innebära att vi bjuder in föreläsare men framförallt lägger skolan
mest fokus på det dagliga förebyggande och främjande arbetet.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 15 december 2020 § 88 att motionen
angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor ska anses vara
besvarad med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens skrivelse den 24
november 2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 180.
Anförande hålls av Claes Gustavsson (SD), Jenny Landernäs (M) och Tommy
Emterby (KD) i vilka de yrkar bifall till motionen.
I ett anförande yrkar Kjell Ivemyr (S) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L).
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Claes Gustavsson (SD) m fl yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor ska
anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsnämndens beslut den 15 december 2020 § 88.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M),
Anita Westin Brodd (M), Kent Rydén (KD), Tommy Emterby (KD), Claes
Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa
Björklind (SD).
__________
Exp till: Claes Gustavsson
Ewa Björklind
Barn- och utbildningsnämnden
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KF § 103
Svar på motion av Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer
Hansson, samtliga (V) om inrättande av äldrefond Dnr 391/20
Reijo Tarkka, Annica Lindholm, Lorin Ismael, Christer Hansson, samtliga (V)
anför i en motion ”Hallstahammars kommun, precis som många andra kommuner, står inför stora utmaningar för att kunna hantera förändrad demografi.
Nedanstående graf visar utvecklingen av olika åldersgrupper mellan åren 2019
och 2028. Gruppen förskole och skolbarn ökar men den riktiga utmaningen finns
inom gruppen 80 år och äldre.-/-/-/
Vi i vänsterpartiet vill att vi redan nu tar tag i utmaningen av en större grupp
äldre. Nytt äldreboende planeras i Kolbäck, med driftstart 2025 med 55 platser.
Med dagens ambitionsnivåer och med Äppelparkens platskostnad, beräknas
driftbudgeten för nytt äldreboende med 55 platser till cirka 50 Mkr/år därför är
det viktigt att vi redan nu förbereder oss inför 2025. Vänsterpartiet menar att vi är
i stort behov av att inrätta en Äldrefond, som det fram till driftstarten av nytt särskilt boende i Kolbäck avsätts medel till. Vi menar att allt utöver 1 % av skatter
och statsbidrag av årets resultat (cirka 10 Mkr) sätts av till fonden. Vi vill redan i
bokslut för år 2020 avsätta medel. Fonden kan sedan från 2024/2025 användas
för att lindra budgeteffekten något eller några år, alternativt används fonden till
att hålla nere lånebehov/hyresnivån. I kommande budgetomgångar bör budgeterade avsättningar till fonden ske. Viktigt att vi redan nu planerar utifrån befolkningsutvecklingen.
Vänsterpartiet yrkar att frågan om inrättande av en äldrefond skyndsamt utreds
och att en fond inrättas i samband med att årsredovisningen för år 2020 behandlas. Regler för uppbyggnad av fonden och hur uttag skall kunna ske skall också
vara på plats till mars fullmäktige 2021.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 15 april 2021 bland annat att de den är
mycket positiva till tanken om en äldrefond. Precis som motionärerna skriver
kommer demografin att vara en särskild utmaning för Hallstahammars kommun
under kommande årtionde. PWC har i sin långsiktiga finansiella analys uppskattat att äldreomsorgen i Hallstahammars kommun behöver betydande tillskott
för att möta behoven inom äldreomsorgen fram till och med 2034/2035. Genom
en äldrefond kan effekterna av demografin fördelas på flera år och därmed också
bland annat minska driftseffekterna för äldreboendet i Kolbäck. Förvaltningen
föreslår att socialnämnden överlåter till andra att säkerställa att denna eventuella
äldrefond förvaltas på ett optimalt sätt för kommunens bästa.
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 1 september 2021 att förslaget i sig är bra men dessvärre är det inte förenligt med svensk lagstiftning.
Kommuners möjligheter att göra liknande avsättningar regleras av Lagen om
Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) i kapitel 6, § 8 som regleras
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inom god redovisningssed av RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Av
dessa går att utläsa att: Reservering för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas i balansräkningen. Denna mening gör att den ovan
beskrivna avsättningen för att klara framtida verksamhet inte är förenlig med
svensk lag.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 181.
I ett anförande yrkar Reijo Tarkka (V) bifall till motionen.
Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S) och Catarina Pettersson (S).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar med kommunfullmäktige bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen gällande inrättande av äldrefond ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 1
september 2021.
Mot beslutet reserverar sig Reijo Tarkka (V), Lorin Ismael (V), Hans Petersson
(V) och Christer Hansson (V).

__________
Exp till: Socialnämnden
Reijo Tarkka
Annica Lindholm
Lorin Ismael
Christer Hansson
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KF § 104
Svar på motion av Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) om
obligatoriskt språktest inom omsorgsförvaltningen Dnr 339/19
Sigrid Moser-Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) anför i en motion
”Hallstahammars befolkning ökar, och det är positivt. Vi blir fler kommuninnevånare men vi blir också fler som är äldre. Vi kommer behöva fler händer i
äldreomsorgen. Det pågår planer för ytterligare ett äldreboende i Kolbäck. Det
gör att det behövs mer personal inom den yrkeskategorin. Och det är viktigt att få
människor att söka sig till de jobben. Att arbeta inom omsorgen ger kunskap och
lärdomar om hur det svenska samhället fungerar. Våra äldre behöver på ålderns
höst få känna sig trygga och sedda. Få rätt till den omsorg de arbetat för hela
livet. De behöver känna tryggheten i att den som ger omsorgen förstår behoven
jag som brukare har. Så är det inte alltid idag. Det kan göra brukaren orolig, och
allvarliga misstag kan förekomma. Det kan gälla behandlingar, medicinering och
även annan vård. Osäkerheten och språkförbistringen kan också resultera i
merarbete för befintlig personal. Stress och extrabelastning kan i värsta fall
medföra utbrändhet och sjukskrivningar i den gruppen. Den statliga myndigheten
IVO har pekat ut dåliga svenskkunskaper hos vård och hemtjänstpersonal som ett
’riskområde’, som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i
slutändan vårdskador. När det rekryteras mer händer till omsorgen, oavsett om
det är till platsanställd personal eller inom hemtjänsten, bör det framgå att
personal som sökes - gått godkänd kurs i svenska. Det ska framgå genom ett
språktest, att kunskaperna motsvarar den nivå Socialstyrelsen rekommenderar.
Personal som redan arbetar inom omsorgen där man anser sig behöva språklyft
ska erbjudas att vidareutbilda sig.
Med anledning av ovanstående förslås kommunfullmäktige att besluta:
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
obligatoriskt språktest -krav enligt Socialstyrelsens rekommendationer för
nyanställningar inom äldreomsorgen.
-att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att genomföra
språklyft för befintlig personal inom omsorg och hemtjänst om behov finns.”
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 12 november 2020 bland annat att för
att få legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården i Sverige krävs
kunskaper i svenska, danska eller norska. Kraven har sedan innan gällt länder
utanför EU och sedan en ny bestämmelse i patientsäkerhetsförordningen den 15
april 2016 gäller kraven även sökande inom EU. Förvaltningen hänvisar till
socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre. De allmänna råden säger även att det
går att få tillräckliga kunskaper i svenska för att förstå, tala, läsa och skriva
svenska i enlighet med de allmänna råden genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård och omsorgs
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programmet, eller genom annan motsvarande utbildning. Detta tillägg är avsett
för befintlig personal i verksamheterna, som inte har behörighet att börja läsa
svenska eller svenska som andraspråk på programgemensam nivå. Sådan personal kan alltså i stället läsa svenska eller svenska som andraspråk på gymnasiegemensam nivå. Förvaltningen anför vidare att en särskild språktestning kommer
inte att ske eftersom det redan skett vid betygsbedömningen efter slutförd kurs i
svenska. Ett arbete för att gynna språkutvecklingen inom hela förvaltningen pågår redan och en särskild språkpolicy för hela förvaltningen håller på att arbetas
fram. Socialförvaltningen ska också möjliggöra språkutvecklingen för alla sina
medarbetare och talar öppet om språk och språkutveckling. Hela arbetet kommer
att dokumenteras i en särskild handlingsplan. Det svenska språket som används
på arbetsplatserna ska vara enkelt, vårdat, begripligt och kunna användas och förstås av alla.
Socialnämnden föreslår den 26 november 2020 § 114 att motionen ska anses
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialförvaltningens
skrivelse den 12 november 2020.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 182.
Anförande hålls av Sigrid Moser (SD) och Elisabeth Moser (SD) i vilka de yrkar
bifall till motionen.
Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S), Niko Ljevar (S), Catarina Pettersson
(S) och Anders Johannesson (C) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilken hon dels yrkar bifall till
motionen i den del av vad avser att omsorgsförvaltningen ska ges i uppdrag att ta
fram en plan för att genomföra obligatoriskt språktest - krav enligt
Socialstyrelsens rekommendationer för nyanställningar inom äldreomsorgen, dels
att motionen i övrigt ska anses vara besvarad.
Anförande hålls av Tommy Emterby (KD) i vilken han yrkar bifall till motionen.
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) och Sigge Synnergård (L).
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till kommunstyrelsens förslag och avslag på dels Sigrid Moser (SD) m fl yrkande
om bifall till motionen dels Jenny Landernäs (M) yrkande.
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Kommunfullmäktige beslutar
att motionen angående obligatoriskt språktest inom omsorgsförvaltningen ska
anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i socialnämndens beslut
den 26 november 2020 § 114.
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anders
Randelius (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M),
Anita Westin Brodd (M), Kent Rydén (KD), Tommy Emterby (KD), Claes
Gustavsson (SD), Ewa Björklind (SD).
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD),
bilaga 1 § 104/2021.

__________
Exp till: Socialnämnden
Sigrid Moser-Nyman
Elisabeth Moser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 105
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående ägandeskapet och
drift- och utvecklingsansvaret av respektive fritidsyta och fritidsanläggning.
Dnr 227/21
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns ett antal fritidsanläggningar
där det är otydligt om vem i Hallstahammars kommuns organisation som har
ägandeskapet av anläggningen. Det är inte klargjort om vem som ska sköta och
utveckla eller, i vissa fall, avveckla anläggningen. I några fall har denna otydlighet lett till att anläggningen har fått förfalla.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Reder ut vem i Hallstahammars kommuns organisation som har ägandeskapet
och drift- och utvecklingsansvaret av respektive fritidsyta och anläggning.”
Kommunchefen anför i skrivelse att det närvarande pågår en utredning som innebär att förvaltningen kommer att föreslå en ny ansvarsfördelning av uppdragen
mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det
var i grunden ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet och tekniska nämnden/förvaltningen som behövde ses över och tydliggöras.
I det arbetet kom också flera frågor upp som rör ansvarsfördelningen mellan
kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen och tekniska nämnden/förvaltningen.
Det är precis som motionären skriver lite otydligt vilken nämnd/förvaltning som
ansvarar för vilka anläggningar. Det får också till följd att ”brukare/kunder”
såsom föreningar och viss mån företagare måste vända sig till flera förvaltningar
med sina ärenden. Det framstår då som att man som ”kund” blir hänvisad runt i
kommunen. Förvaltningens förslag förväntas komma upp för politisk behandling
under kvartal 3, 2021 varvid gränserna tydliggörs.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 183.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP), Marijo Edlund (S) och Jenny
Landernäs (M).
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen gällande ägandeskapet och drift- och utvecklingsansvaret av
respektive fritidsyta och fritidsanläggning ska anses besvarad med hänvisning till
kommunchefens skrivelse den 13 augusti 2021.

__________
Exp till: Peter Ristikartano
Kommunchefen
Justerandes signatur
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KF § 106
Bildande av nytt VA bolag - Mälarenergi vatten AB – godkännande av bolagsordning, aktieägaravtal , ägardirekt, m m Dnr 255/20
Kommunchefen anför i skriveles den 2 september 2021 bland annat att kommunfullmäktige föreslås besluta att bilda och fortsättningsvis äga 9 % av aktierna i ett
gemensamt VA bolag, Mälarenergi Vatten AB. VA-bolaget ska samägas med
Mälarenergi AB och Surahammars kommun genom Surahammars kommunalteknik AB. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås även godkänna
aktieägaravtal och bolagsordning. Under 2016 uppvaktade Surahammars kommun Mälarenergi AB om ett samarbete inom va-verksamheterna. En snabbutredning påvisade vilka legala förutsättningar som gällde avseende att köpa tjänster
samt gemensamt bolag. Under tiden anslöt Hallstahammars kommun till dialogen, med syfte att stärka de tre kommunernas förmåga att hantera en fortsatt
god vattenförsörjning och effektiv rening av avloppsvatten. 2019 tecknades en
avsiktsförklaring mellan Västerås, Hallstahammar och Surahammar om att utreda
förutsättningarna för att bilda en gemensam va-organisation och Sweco anlitas
för att ta fram en rapport att presenteras för parterna våren 2020. Den pekar på ett
antal förutsättningar för genomförande, bland annat att ett gemensamt bolag är en
förutsättning för att kunna gå vidare. För Hallstahammars del har en särskild
rapport genomförts av SWECO avseende, hur ett scenario kan gestalta sig om
kommunen även i fortsättningen bedriver VA verksamheten helt i egen regi.
Syftet med ett gemensamt bolag är att säkra upp VA-verksamheten över tid och
att den ges bättre förutsättningar att arbeta med att förbättra och säkerställa leveranserna på lång sikt. Det nya bolaget bör kunna attrahera rätt kompetens inom
ett område där det är svårt att finna rätt resurser, speciellt som mindre aktör. Det
är dock viktigt att det nya bolaget styrs så att de gemensamma kostnaderna över
tiden inte ökar i förhållande till övriga kostnader. Samverkan inom VA-området
förbättrar förutsättningarna för att på ett effektivt sätt bedriva arbetet med att
säkra vattentillgång samt förbättra den ekologiska statusen i berörda sjöar och
vattendrag. En samverkan, genom ett gemensamt VA-bolag som spänner över tre
kommuner med sammankopplade vattendrag, förbättrar inte bara möjligheterna
beskrivna ovan. Det ger också en bättre bas för att kunna attrahera och behålla
rätt kompetens, utveckla lösningar för effektiv rening och distribution av dricksvatten samt avloppsvatten. Över tid kommer också skalfördelar att växa fram, då
de idag olika verksamheternas system och organisationer har integrerats.
Under våren 2021 har parterna gemensamt drivit arbetet med att ta fram underlag
för hur ett gemensamt ägt bolag skulle kunna formeras och drivas. I det arbetet
har tagits med ett antal principiella förutsättningar utöver de som Mälarenergi
ställde initialt.
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Forts KF § 106
Det är:
• Taxor och priser sätts och beslutas kommunvis
• Respektive kommun äger även i fortsättningen sina resp VA-anläggningar
och distributionsnät
• Det nya bolaget är ett sk kompetens- och driftbolag och ombesörjer drift,
skötsel, underhåll, utveckling och genomför de av kommunen beslutade
investeringar på anläggningar och nät samt utför övriga för VA-verksamheten nödvändiga uppgifter, såsom administration, kundservice och VAplanering, i enlighet med ett s k uppdragsavtal
• Respektive kommun ska ersätta VA-bolaget för personal- och övriga kostnader som uppkommer vid uppdragets fullgörande enligt följande:
•
Kostnader som är direkt hänförliga till VA-bolagets utförande av
uppdrag enligt uppdragsavtalet ska till fullo bäras av den
aktuella ägaren. Kostnader fördelas genom tidsskrivning på VAbolagets respektive ägare eller anläggningsobjekt.
•
Övriga VA-bolagets kostnader, som är gemensamma för samtliga
VA-bolagets ägare, ska fördelas mellan ägarna i förhållande till ägarandel.
• Taxekonstruktioner och prisuppbyggnad synkroniseras över tid, varje kommun/VA-kollektiv bär sin egen kostnad
• Bolaget förfogar över lagd budget, inklusive verkställande av resp kommuns
beslut om investeringar
• Det kommer att göras en översyn av arbetsställen
• Mälarenergikoncernens styrning, policys och riktlinjer används för bolaget.
Till exempel årsklocka, beslutsprocesser, planering, investeringsramar
(kommunvis)
VA-verksamheten regleras i speciallagstiftning som reglerar det ekonomiska
ramverket för bolaget. De respektive verksamhetsområdena (kommunvis) för vaverksamheten och dess kundkollektiv ska bära sina egna kostnader precis som
idag. Det nya bolaget kommer att få ta del av vissa centrala kostnader hos Mälarenergi AB och fördelas procentuellt efter andelar i bolaget (för Hallstahammars
del 9 %.) Det kan behövas vissa initiala kostnader för att bilda bolaget som en
översiktlig beräkning kan uppgå till ca 3 miljoner kronor varav Hallstahammars
kommun del blir ca 270 000 kronor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 september 2021 § 159 och för sin
del beslutat att återremittera uppdragsavtalet för ytterligare beredning
Tekniska nämnden den 22 september 2021 § 127 fattat likalydande beslut som
kommunstyrelsen.
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Forts KF § 106
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilken hon dels yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag dels som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att teckna uppdragsavtalet. Vidare yrkar hon
avslag på Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande.
I var sitt anförande yrkar Hans Strandlund (M), Marijo Edlund (S) och Anna
Gunstad Bäckman (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilken ha yrkar att styrelsen i bolaget ska vara en blandad styrelse av både politiker och tjänstemän.
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Peter Ristikartanos (M) tilläggsyrkanden.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall
till dels kommunstyrelsens förslag, dels Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande
och avslag på Peter Ristikartanos (MP) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att lämplighetsprövningen samt samrådet med Säkerhetspolisen inte resulterar i att bildandet
av det nya bolaget inte får genomföras ur säkerhetsskyddssynpunkt
att Hallstahammars kommun bildar ett VA bolag, Mälarenergi Vatten AB, med
ägarandel motsvarande 9 % av bolaget tillsammans med Västerås stad genom
Mälarenergi AB, och Surahammars kommun genom Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022,
att godkänna förslag till bolagsordning för Mälarenergi Vatten AB enligt en till
ärendet hörande bilaga 1,
att godkänna aktieägaravtalet enligt en till ärendet hörande bilaga 2,
att anslå 180 000 kronor för kommunens del av aktiekapitalet i VA bolaget, samt
att delegera till kommunstyrelsen att teckna de avtal som krävs för verksamhetens bedrivande, utöver bolagsordningar och aktieägaravtal,
att fastställa ägardirektiv i enlighet med en till ärendet hörande bilaga 3,
att tekniska nämnden även fortsättningsvis ska fullgöra kommunens ansvar som
huvudman för VA verksamheten,
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Forts KF § 106
att antalet lekmannarevisor i bolaget utökas så att Hallstahammars kommun och
Surahammars kommun har rätt utse en lekmannarevisor och en ersättare i bolagets varvid det ankommer på Hallstahammars och Surahammars kommuner att
fördela platserna, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna uppdragsavtalet.
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP)

__________
Exp till: Surahammars kommun
Mälarenergi
Tekniska nämnden
Reglementspärmen
Kommunchefen
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KF § 107
Anmälan av motion av Tommy Emterby (KD) om gemensam utbildningsavdelning för äldrevården inom Västmanlands län Dnr 241/21
Tommy Emterby (KD) anför i en motion ”Personer med allt svårare sjukdomar
och tillstånd kan med hjälp och stöd bo hemma eller på ett särskilt boende. Denna
utveckling ställer ökade krav på att höja den medicinska kompetensen inom den
kommunala äldrevården
Samtidigt finns behov av att förstärka och fördjupa samarbetet mellan regionens
specialistsjukvård och den kommunala vård och omsorgen.
Inom region Västmanland på sjukhuset i Västerås finns sedan länge utbildningsavdelningar som fungerar väl inom den specialiserade sjukvården. Vi föreslår att
en motsvarande utbildningsavdelning startas i länet för legitimerad personal inom
den kommunala hälso- och sjukvården. Förslagsvis läggs särskilt fokus på trygg
hemgång och rehabilitering.
Utbildningsavdelningen har en grundbemanning vilken kompletteras med personal under träning och utbildning. Utbildningsavdelningen ska vara ett gemensamt
uppdrag mellan länets kommuner och Region Västmanland. Patienter ska komma
från hela länet.
Förslagsvis kan finasiering komma från riktade statsbidrag. Kostnaderna kan fördelas utifrån invånarantal. Hälso och sjukvårdspesonal från såväl kommun som
region ska kontinuerligt kunna göra praktik på den länsgemensamma utbildningsavdelningen. Naturliga samarbetspartners är Mälardalens Högskola
(blivande universitet) och Region Västmanlands Hjälpmedelscentrum.
Med bakgrund av ovanstående föreslår vi
Att: Hallstahammars kommun i samarbete med regionen tar initiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 108
Svar på interpellation av Christer Hansson (V) gällande ångbåten REX
Dnr 17/21
Christer Hansson (V) anför i en interpellation ”Rex, som med råge passerat som
100-årsdag är ett kulturhistoriskt minne som vittnar om kanalens och bergslagens
historia. Fartygets existens och kulturhistoriska värde är omvittnat och väl känt
av Sjöhistoriska museet. Jag har fått larmsignaler om fartygets skick och skötsel.
Sjöhistoriska museet har också uppmärksammats på fartygets skick. Rex bedöms
vara i omedelbart behov av upprustning och konservering för att den skall kunna
bevaras för framtiden.
Mina frågor är
Vad tänker kommunen göra för att bevara fartyget i gott skick?
Vilka planer finns för bevarandet?”
Kultur- och fritidsnämndens ordförande anför i sitt svar att kultur- och fritidsförvaltningen har igångsatt ett arbete med att hitta en mer långsiktig lösning för
underhåll och drift av ångfartyget REX. Idéer för olika lösningar finns och förvaltningen har i uppdrag att undersöka dessa vidare. Återkoppling om hur detta
arbete fortskrider ska återrapporteras till kultur- och fritidsnämnden i november
2021.
I nuläget ansvarar Föreningen Bevara SS REX för underhåll och drift av fartyget.
Förvaltningen får löpande av föreningen aktivitetsrapporter med bilddokumentation på de underhållsarbeten som utförs. Mer långsiktiga planer för underhåll av
Rex kommer att kunna redovisas efter det att undersökningsarbetet som redovisas
under fråga 1 har klarnat.
Hallstahammars kommun har ett skötsel- och driftsavtal med ”Föreningen Bevara
SS Rex” sedan år 2013. Fartyget blev under 2015 K-märkt som kulturhistoriskt
värdefullt fartyg. Föreningen ansvarar för de underhållsarbeten som utförs och
förvaltningen för löpande information med bilddokumentation på vad som har
utförts och information om kommande åtgärder.”
Anförande hålls av Jenny Hödefors (S), Christer Hansson (V) och Anna Gunstad
Bäckman (C).
Interpellationen anses härmed besvarad.
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KF § 109
Anmälan av motion av Reijo Tarkka (V) gällande försök med skolfrukost på
Nibbleskolan Dnr 285/21
Reijo Tarkka (V) anför i en motion ”Vi har fått kännedom om att man på
Nibbleskolans mellanstadium har gjort försök med att servera frukost till eleverna
då alla inte har ätit när de kommer till skolan. Som det beskrivs i bifogade rapport
från försöket så har syftet varit att öka elevernas förmåga att ta till sig undervisningen. Man har genomfört två provperioder och har från personalens sida upplevt att eleverna haft lättar att hålla fokus under dagen. Man har också märkt att
konflikterna mellan eleverna har minskat som en följd av försöksverksamheten.
Då allt som är möjligt måste göras för att ge alla elever samma möjlighet till att
tillgodogöra sig undervisningen vill vi att lärarnas önskan om att få ekonomiska
medel för att fortsätta med frukostverksamheten beviljas. I första hand under
innevarande läsår.
Vänsterpartiet föreslår därför:
Att medel beviljas för fortsatt frukostverksamhet under läsåret 2021-22”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 110
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att skapa och utveckla
gröna korridorer från Hallstahammars centrum Dnr 295/21
Peter Ristikartano (M) anför i en interpellation ”Hallstahammar har länge haft en
syn på sig själv att vara en småstad där det finns rik tillgång till grönområden och
lugna platser utan att tänka på grönområden speciellt mycket.
Tillgången till grönytor och deras kvalité har dock ändrats under årens lopp,
främst pga olika byggnationer i Hallstahammar, men även pga olika sätt att sköta
om ytorna.
Det är önskvärt att alla invånare inom hela Hallstahammars kommun har möjlighet att vistas i en skog, park eller annan grönyta nära sin bostad, gärna inom 400
meter från bostaden. 400 meter brukar ses som det avstånd som folk går mest
innan de börjar välja andra transportsätt. För att få ännu bättre effekt av grönytan
så är det önskvärt att grönytan är en del av en “grön korridor” där människor, djur
och växter kan röra sig från en grönyta till en annan. Annars blir ytorna lätt bara
isolerade öar i tätortsbebyggelsen.
En grön korridor möjliggör skapandet av stigar och i bästa fall slingor av stigar
som är omgärdade av grönska. Att man snabbt, utan att behöva ta bilen eller
annat fordon, kan känna att man är i naturen och kan ta sin hundpromenad eller
sin löparrunda på mjukt underlag. Ett grönområde som inte är isolerat blir mer
attraktivt då det är lättare att genomföra en aktivitet där. Vistelse i det gröna brukar även förbättra det psykiska välmåendet.
En grön spridningskorridor öppnar även upp för växter och djur att förflytta sig
och därmed ha förutsättningar att hitta föda, föröka sig och överleva.
Frågan om gröna korridorer blir ännu mer aktuellt nu när det diskuteras om
framtiden för den befintliga grönytan vid Folkets Hus i Hallstahammar. En del av
ytan borde kunna användas till en grön korridor som binder ihop centrumparken
med Duvhällarna. -/-/-/
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-Skapar åtminstone en grön korridor från Hallstahammars centrum till större
grönområden.”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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KF § 111
Anmälan av interpellation av Jenny Landernäs (M) om det finns kännedom
om barn i Hallstahammars kommun förts ut ur landet mot sin vilja
Dnr 296/21
Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation ”Larmet: Flickor förs ut ur landet
på löpande band. Nya lagen som ska stoppa tvångsgifte kritiseras: ’Väldigt förvånande’
Rubriken ovan kommer från SVT den 25 augusti 2021. Skrämmande läsning.
Tyvärr är det allt för vanligt att flickor, men även pojkar, förs ut ur landet mot sin
vilja för att giftas bort, könsstympas eller på andra sätt utsättas för hedersrelaterat
våld.
Det är skrämmande och vi behöver göra allt vi kan för att upptäcka tidiga signaler
och i bästa fall kunna förebygga att det sker.
Moderaterna tog initiativ i frågan redan 2017. Vad har hänt sedan dess?
Frågan spänner över flera nämnder där Socialnämnden självklart har ett stort
ansvar men Barn- och utbildningsnämnden är kanske de som i vardagen är
närmast många av barnen.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
Vad har kommunen gjort inom detta område sedan 2017?
Hur har kommunen utvecklat sitt arbete?
Har kommunen kännedom om något barn som blivit förd ur landet mot sin vilja?
Om ja, hur många?
Vad behövs ytterligare för att ingen ska behöva utsättas för detta?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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KF § 112
Anmälan av interpellation av Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M)
om införande av Cosmic i Hallstahammars kommun Dnr 297/21
Jenny Landernäs (M) och Håkan Freijd (M) anför i en interpellation ”Frågan om
ett gemensamt journalsystem med regionen har varit på tapeten länge. Många har
svårigheterna och förklaringarna till varför ett införande inte går att genomföra.
Vi är överens om att det finns stor nytta med ett gemensamt journalsystem för att
förbättra kvaliteten och minska risken för missförstånd eller att ärenden ska falla
mellan stolarna.
Under pandemin erbjöds kommunerna kostnadsfritt, av regionens leverantör, läsbehörighet i Cosmic. Det har fungerat bra och visat på fördelarna med ett sammanhållet journalsystem.
I dagsläget har Västerås Stad avtal med Region Västmanland kring sammanhållen journalföring. Sala och Köping har under våren fattat liknande beslut.
Norberg och Fagersta står på kö nu under hösten.
Enligt uppgift ligger kostnaden för kommunerna på ca 9600 kr/år och användare.
Människor är mångfacetterade med behov som inte nödvändigtvis följer de
kommunala administrativa gränserna varvid det är viktigt att vi suddar ut dem för
den enskilda personen. Det gäller såväl gränser kommun/region men även inom
våra nämnder. Att införa Cosmic måste gälla all hälso- sjukvård.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
Kommer Hallstahammars kommun att ingå avtal kring sammanhållen journalföring liknande kommunerna ovan har gjort? Om ja, hur ser tidsplanen ut? Om
nej, varför inte?
Kommer detta i så fall gälla all kommunal hälso- och sjukvård? Exempelvis både
äldreomsorg, omsorg och elevhälsa?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 113
Anmälan av interpellation av Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby
(KD) om hot och våld mot socialtjänstens medarbetare Dnr 298/21
Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) anför i en interpellation ” En
undersökning som fackförbundet Vision har gjort visar att varannan socialarbetare det senaste året har utsatts för våld, direkta eller indirekta hot, personangrepp eller förtal. Rubriken ovan kommer från den undersökningen. En annan
undersökning från Akademikerförbundet SSR svarar sju av tio socialsekreterare i
utsatta områden att de varit utsatta för indirekta eller direkta hot. Och sju procent
har till och med avstått från att exempelvis omhänderta barn enligt LVU på grund
av hot eller rädsla.
Det är ingen rolig läsning. Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och
arbetar ofta i utsatta miljöer med utsatta personer.
Nu kommer också rapporter om att kriminella nätverk som utnyttjar systemen
och systematiskt hotar anställda inom socialtjänsten. I vissa kommuner pratar
man också om en tystnadskultur, att man inte vågar fatta vissa beslut och inte
heller anmäla när man blir utsatt för påtryckningar.
Detta är ett problem som vi måste ta på allvar. När man behöver hjälp ska man
kunna få det av duktiga, professionella medarbetare på ett rättssäkert sätt. Det ska
inte finnas några tveksamheter oavsett om man får bifall eller avslag på sitt
ärende. Våra medarbetare måste också känna stöd och att det finns rutiner för
detta som fungerar.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
Hur ser det ut i Hallstahammars kommun kring hot, våld och otillbörliga påtryckningar mot socialtjänstens medarbetare?
Har kommunen kännedom om någon har utsatts för det? Hur ofta sker det? Har
det i så fall polisanmälts? Om inte, varför inte?
Hur arbetar kommunen med att stötta medarbetare i utsatta positioner?
Hur ser kommunens arbete ut kring att motverka en eventuell tystnadskultur?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 114
Anmälan av interpellation av Håkan Freijd (M) angående kommunens
beredskap vid extremväder Dnr 298/21
Håkan Freij (M) anför i en interpellation ”Den senaste tidens extremväder har
drabbat oss i Sverige såväl som i många andra länder. Sommaren har fört med sig
kraftiga regnoväder som på en del håll har orsakat stora översvämningar med omfattande skador både på privat egendom och offentlig infrastruktur som följd.
Även vi i Hallstahammar minns översvämningen i mitten på förra decenniet.
Det finns all anledning att inventera hur vårt lokala arbete och våra förberedelser
ser ut i Hallstahammar.
Under förra mandatperioden togs det fram en klimatanpassningsplan som ett
första steg. Den skulle följas av en klimatplan.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
Är vi bättre förberedda än tex Gävle? Alltså, vilken beredskap har vi när det
kommer till extremväder?
Vilka delar av vår kommun är högriskområden vid extrema skyfall med avseende
på översvämningar och ras?
Hur ser vår beredskap ut för att hantera detta?
Vilka åtgärder och vilket ansvar åvilar kommunen, privata markägare och fastighetsägare?
Vad är statusen för klimatplanen?”
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 117
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2022
Dnr 54/21
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att entlediga Barbro Soneson (M) från
sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden samt att valet av ersättare ska
behandlas vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att som ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2022 efter Barbro
Soneson (M) utse Rolf Lindström (M).

__________
Exp till: Socialnämnden
Rolf Lindström
Nämndkanslie, 2 ex
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Sida

2021-09-27

()

KF § 118
Enledigande av ledamot i kommunfullmäktige

Dnr 54/21

Annica Lindholm (V) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Annica Lindholm (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Annica Lindholm (V).

__________
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Annica Lindholm
Kommunfullmäktige, sekr
Nämndkansliet, 2 ex

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 119
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022
Dnr 54/21
Annica Lindholm (V) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att enlediga Annica Lindholm (V) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022 efter Annica
Lindholm (V) utse Moa Jonsson (V).

__________
Exp till: Valberedningen
Annica Lindholm
Moa Jonsson
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 120
Fyllnadsval av ersättare i valberedningen t o m den 14 oktober 2022
Dnr 54/21
Annica Lindholm (V) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i valberedningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att enlediga Annica Lindholm (V) från uppdraget som ersättare i valberedningen,
samt
att som ersättare i valberedningen t o m den 14 oktober 2022 efter Annica
Lindholm (V) utse Christer Hansson (V).

__________
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden
Annica Lindholm
Christer Hansson
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 121
Fyllnadsval av ledamot, ordförande och vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden t o m den 31 december 2022 Dnr 54/21
Hanna Lostelius (C) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot tillika ordföranden i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ledamot och ordförande i
kultur- och fritidsnämnden,
att som ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2022 efter
Hanna Lostelius (C) utse Jouni Ståhlhane (C),
att som ordförande i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 augusti 2022 efter
Hanna Lostelius (C) utse Jenny Hödefors (S), samt
att som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 augusti 2022
efter Jenny Hödefors (S) utse Jouni Ståhlhane (C).

__________
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Hanna Lostelius
Jenny Hödefors
Jouni Ståhlhane
Nämndkansliet (2 ex)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 122
Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022
Dnr 54/21
Hanan Lostelius (C) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar
att enlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, samt
att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022 efter Hanna
Lostelius (C) utse Jouni Ståhlhane.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
Hanna Lostelius
Jouni Ståhlhane
Nämndkansliet (2)
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-27

Sida

()

KF § 123
Fyllnadsval av ledamot i regionens samverkansgrupp kultur/idrott t o m den
31 december 2022 Dnr 54/21
Hanan Lostelius (C) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i regionens samverkansgrupp kultur/idrott.
Kommunfullmäktige beslutar
att enlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ledamot i regionens samverkansgrupp kultur/idrott, samt
att som ledamot i regionens samverkansgrupp kultur/idrott t o m den 31 december 2022 efter Hanna Lostelius (C) utse Jenny Hödefors (S).

__________
Exp till: Region Västmanland
Hanna Lostelius
Jenny Hödefors
Nämndkansliet
Löneenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

