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KF § 124 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen har utsett Lillemor Larsson (V) som ny 
ledamot efter Annica Lindholm (V) och Inga Lena Strömberg (V) som ny 
ersättare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
  
att utse Anna Gunstad Bäckman (C) och Claes Gustavsson (SD) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den måndagen den 1 november 2021 klockan 09.00. 
 
 
I anslutning till ärendet gällande delårsrapporten för Hallstahammars kommun 
avtackar ordföranden, på fullmäktiges vägnar, kommunchefen med en blomma 
för hennes insatser för Hallstahammars kommunen då hon slutar sin tjänst som 
kommunchef den 1 november.  
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KF § 125 
 
Anmälan av rapporter per 31 augusti 2021 – Räddningstjänsten Mälar-
dalen, Kolbäcksådalens pensionsförbund, AB Hallstahem och Västra 
Mälardalens överförmyndarnämnd Dnr 291/21, 288/21, 283/21, 198/21 
 
I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 
om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 
även för bolag och kommunalförbund. Enligt kommunallagen och 
redovisningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och behandlas 
av fullmäktige. 
 
AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund, Räddningstjänsten 
Mälardalen och Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har kommit in med 
delårsrapport per 31 augusti 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 195. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera delårsrapporterna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Kolbäcksådalens pensionsförbund 
 Räddningstjänsten Mälardalen 
 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
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KF § 126 
 
Delårsrapport per augusti 2021 för Hallstahammars kommun inklusive 
nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2021  Dnr 207/21 
 
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) ska resultat, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställ-
ningen redovisas vid två tillfällen varje år, en årsredovisning per helår, och minst 
en delårsrapport som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Kommunfullmäktig beslutade den 16 december 2020 § 154 att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista 
mars (Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrapporten 
är en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av 
årsprognos. 
 
Delårsrapporten per augusti är en del av den löpande uppföljningen och utgör en 
sammanfattande redogörelse och analys av eventuella avvikelser jämfört med 
Mål och budget 2021, resultat för perioden januari till sista augusti 2021 och en 
prognos för helåret. Hallstahammars kommun uppvisar ett resultat för perioden 
januari till augusti 2021 på 137,7 miljoner kronor. Verksamheternas 
nettokostnader uppgår till -667,7 miljoner kronor och verksamhetens resultat 
uppgår till 61,6 miljoner kronor. 
 
Årsprognosen pekar på ett resultat på 115,7 miljoner kronor, det vill säga ett 
resultat som är 105 miljoner kronor högre än budgeterat resultat. Verksam-
heternas nettokostnader prognostiseras till -1 065,0 miljoner kronor och är 19,5 
miljoner kronor bättre än budget. Verksamheternas resultat beräknas bli 43,1 
miljoner kronor bättre än budget. Finansnetto uppskattas bli 62,0 miljoner kronor 
bättre än budget. De stora avvikelserna på intäktssidan rör sig framförallt om 
stora ej budgeterade statsbidrag som kommit under året samt större intäkter än 
beräknat från stadsnätet. Trots dessa stora riktade statsbidrag bedöms att 
kostnaderna inte kommer öka i samma grad utan endast aningen högre än 
budgeterat. Finansnettot är väldigt högt och beror framförallt på orealiserade 
vinster på kommunens värdepappersportfölj. I förhållande till delåret 2021 så har 
kommunens intäkter ökat från 882 miljoner kronor till 909 miljoner kronor. 
Skatteintäkterna har ökat från 708 till 729 miljoner kronor och beror framförallt 
på gynnsammare slutavräkningar på skatten än fjolåret. Flera av de stora 
tillskotten av generella statsbidragen som gavs ut under 2020 ligger kvar även 
2021 men kommer fasas ut de närmsta åren. Soliditeten i kommunen ökar från 
53,1 % (34,8 %) till 58,3 % (40,8 %), värden inklusive hela ansvarsförbindelsen 
inom parentes, jämfört med årsskiftet.  
 
Måluppfyllelsen vid delåret blir lite haltande då det saknas många nya mätvärden 
för året. Förändringen att mäta de ekonomiska målen mot utfall istället för 
budget ger väldigt gott resultat och detta mål är nu utifrån prognos och utfall per 
augusti uppfyllt. Dock finns en del underliggande som ett jätteöverskott på 
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Forts KF § 126 
 
finansnettot samt många riktade statsbidrag som gör att målet kan tyckas 
uppfyllas relativt enkelt men utan dessa är målen ganska hårt satta.   
 
Hallstahammars kommun går stärkt ur en period som likväl hade kunnat slutat 
helt annorlunda. Kommunen får dock även fortsättningsvis stå ut med en ganska 
detaljerad statlig styrning genom riktade statsbidrag. En oro som finns är dock 
hur dessa statsbidrag kommer påverka på sikt. Flera av dessa är inte uttalat 
permanenta utan tillfälliga men bygger upp en förväntan på en servicenivå som 
kommunen inte har råd med utan de statliga bidragen så vad händer när bidragen 
inte längre kommer. Den höga investeringsnivån framåt samt den nuvarande och 
kommande demografiska utmaningen med fler äldre och en kommun som växer 
ökar efterfrågan på kommunal service. De ökar till viss del även skatteintäkterna 
men när verksamheterna faktiskt kostar mer än vad kommunen får in för varje ny 
invånare så kommer detta kunna leda till en urholkning av övrig kommunal 
verksamhet både nu och på sikt. Dock ger dessa goda resultat en buffert som gör 
att kommunen får en flexibilitet som inte ska underskattas och som kommer ge 
en stor fördel framåt. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 197. 
 
Revisorerna har inkommit med sitt utlåtande och sin revisionsrapport över 
delårsapporten den 20 oktober 2021. 
 
Kommunchefen och ekonomichefen redogör för delårsrapporten. 
 
På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen,  
 
att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2021, samt 
 
att notera styrelsens och nämndernas rapporter som en anmälan. 
 
________ 
Exp till: Samtliga nämnder 
  Ekonomichefen 
  Kommunchefen 
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KF § 127 
 
Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen fr o m den 1 
januari 2022   Dnr 299/21 
 
Räddningstjänsten Mälardalen har översänt förslag till revisionsreglemente för 
Räddningstjänsten Mälardalen. Enligt förbundsordningen 5 §, ska ett 
revisionsreglemente antas av respektive kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna.  
 
I förbundsordningens 5 § Revisor framgår: ”Val av revisorer för granskning av 
förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i kommunallagen. Varje 
förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor. Revisor utses för 
mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i § 4. 
Revisorerna utser inom sig en ordförande. Revision sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god redovisningssed. 
Reglemente ska antas av förbundets medlemskommuners kommunfullmäktige 
efter förslag från förbundets förtroendevalda revisorer”. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 198. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen. 
 
 
 
________ 
Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen 
 Reglementspärmen 
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KF § 128 
 
Ny ansvarsfördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden    Dnr 308/21 
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 29 september 2021 bland annat att kom-
munstyrelsen och tekniska nämnden beslutade under 2018 om ny organisation 
för tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen varvid 
planavdelningen flyttades till kommunstyrelsen och fick en ny benämning 
”samhällsbyggnadsenheten”. Samtidigt med organisationsöversynen mellan den 
nya samhällsbyggnadsenhetens, kommunstyrelseförvaltningen och tekniska 
förvaltningen genomfördes en mer omfattande översyn av hela tekniska 
förvaltningen. Utredningen resulterade i att förvaltningen fr o m 1 januari 2019 
indelades i fyra avdelningar under förvaltningsledningen: VA, gata/park, 
fastighet samt städ. De nya organisationerna gällde fr o m 1 januari 2019. 
 
Fråga har uppkommit om att göra vissa justeringar av nuvarande uppdrag mellan 
nämnderna/förvaltningarna för att tydliggöra respektive nämnd/förvaltnings 
uppdrag. Grunden för den nya uppdelningen är att tekniska 
nämnden/förvaltningen ansvarar för planlagd mark och 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsenheten för icke planlagd mark (med vissa 
undantag). Kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen får ansvaret för 
motionsanläggningar, motionsspår, fritidsanläggningar, fotbollsplaner samt 
Skantzenområdet. Tekniska nämnden/förvaltning blir utförare inom ramen för sitt 
uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsenheten. 
 
Syftet att tydliggöra vilken nämnd/förvaltning som har ansvaret för vad. 
Frågorna/ärenden hänger ändå samman därför är det fortfarande av största vikt 
att fortsätta den samverkan mellan förvaltningarna som redan finns idag. Det är 
angeläget att våra ”kunder” inte blir hänvisade runt i kommunen. Det finns också 
behov av budgetförstärkning inom vissa områden. Vissa ekonomiska medel har i 
samband med anpassningsprogram/effektivitetsprogram blivit bortprioriterade. 
Det är frågor som får hanteras i den kommande budgetberedningen. 
 
Ärendet har MBL-förhandlats med berörda fackliga organisationer. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 199. 
 
Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har den 20 oktober 2021 
beslutat i likhet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunchefen redogör för ärendet. 
 
I var sitt anförande ställs frågor till kommunchefen av Reijo Tarkka (V) och 
Peter Ristikartano (MP). 
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Forts KF § 128 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) och Jenny Landernäs (M) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fr o m 1 januari 2022 fastställa ny ansvarsfördelning mellan kommunstyrel-
sen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i enlighet med en till 
ärendet tillhörande bilaga, 
 
att kommunstyrelsen ska återkomma med ekonomiska ramar mellan berörda 
nämnder, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden att föreslå anpassningar i styrelsens/nämndernas reglementen 
utifrån den nya ansvarsfördelningen. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
 Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 129 
 
Strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021-2027 – för antagande     
Dnr 259/21 
 
De Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 ska leda till att uppnå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det innebär att 
vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet 
att tillfredsställa sina behov. De globala målen förenar oss och ställer krav på oss 
att göra vår del för att nå en hållbar värld. Det är en agenda för hela samhället. 
Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför. Hallstahammars kommun gör 
redan nu mycket för att ta ansvar för den långsiktiga hållbarheten i kommunen 
och arbetar aktivt utifrån Agenda 2030. Redan 2017 påbörjades ett arbete kring 
Agenda 2030 med utbildningsinsatser för politisk ledning och tjänstepersoner, 
samt analyser och inventeringar av nuläget för Hallstahammars kommun. Vidare 
har målen i Agenda 2030 varit utgångspunkt för de politiska målen för 
mandatperioden. Under arbetets gång har det påvisats ett behov av att öka 
samordningen av arbetet, stärka förutsättningarna till samverkan över 
förvaltningsgränserna och utveckla en samlad uppföljning och analys av 
hållbarhetsarbetet. Därför har kommunstyrelseförvaltningen haft i uppdrag att 
arbeta fram ett ramverk med tillhörande organisation som skapar förutsättningar 
för ett sammanhållet och samordnat arbete.  
 
Denna strategi och tillhörande ramverk för hållbar utveckling beskriver vilken 
förflyttning vi strävar efter att göra i vårt arbete och hur vi ska arbeta och 
samverka kring hållbarhetsfrågorna framöver. Den övergripande målsättningen 
med strategin och ramverket är att skapa förutsättningar för Hallstahammars 
kommun att förstärka vårt bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och 
därigenom uppnå ett hållbart samhälle. Strategin och ramverket utgår i grunden 
från allas rättigheter till god hälsa, ett meningsfullt liv i trygghet och i samklang 
med vår världs resurser. Det är ett övergripande styrdokument som gäller för 
samtliga nämnder i Hallstahammars kommun och är även vägledande för övriga 
aktörer inom koncernen Hallstahammars kommun.  
 
Syftet med strategin och ramverket kan sammanfattas i följande övergripande 
punkter:  
• Tydliggöra vårt arbetssätt gentemot Agenda 2030 och integrera arbetet i 

ordinarie styrning och ledning.  
• Stärka förutsättningarna för samordning och samverkan utifrån ett 

helhetsperspektiv.  
• Stärka förutsättningarna för att göra medvetna och tydliga prioriteringar.  

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 129 

 
Förslaget har varit utsänt på samråd. En sammanvägd bedömning av inkomna 
yttranden är att samtliga instanser i grunden är positiva till förslaget. En del 
föreslagna ändringar rör mindre tillägg eller förtydliganden, samt redaktionella 
justeringar vilka har beaktats efter samrådet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden är 
de som tydligast för fram de resursmässiga utmaningarna i sina yttranden. Dessa 
ställningstaganden medför inte några direkta förändringar i förslaget, men är 
viktiga att ta med och beakta i det fortsatta arbetet. Här är det viktigt att 
framhålla att arbetet avser att följa kommande vägledningsstandard, vilket inne-
bär att det behöver byggas upp stegvis för att svara mot de mest primära behoven 
och förankras mot politiska prioriteringar. 
 
I samband med att kommunfullmäktige antar strategin etableras även ett 
hållbarhetsråd som kommer att bli en viktig del i att få ihop arbetsformerna 
framåt. Som ett nästa steg behöver införandeplan arbetas fram som mer konkret 
också identifierar och analyserar konsekvenser i samband med införandet av 
strategin och ramverket. En viktig del i införandeplanen blir just att arbeta fram 
en tydligare bild av resursbehoven på kort och lång sikt.  
 
Det är i nuläget ej möjligt att kunna ge en tydlig bild av resursbehoven på kort 
och lång sikt. Det får i stället arbetas fram och vägas in i kommande mål- och 
budgetberedningar.  
 
Bildandet av rådet medför en del direkta kostnader i form av arvoden, 
uppdragsersättning samt kringkostnader runt rådets sammanträden. Uppstarten 
av hållbarhetsrådet och införandeplanens genomförande kommer att medföra en 
del kostnader runt exempelvis externt stöd kopplat till att arbeta fram rutiner och 
arbetssätt kring vägledningsstandarden. Medel för det finns delvis upptaget i 
budget. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 200. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilken hon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M) 
och Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkanden. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag till strategi och ramverk, dels som ett tillägg till kommunstyrelsens 
förslag, att kommunstyrelsen ska tillse att administrationen hålls nere samt att 
nämnderna kompenseras i rimlig omfattning. 
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Forts KF § 129 
 
Härefter hålls anförande av Peter Ristikartano (MP) i vilken har yrkar som ett 
tillägg till kommunstyrelsens förslag att det ska finnas en hållbarhetschef i 
kommunchefens ledningsgrupp samt att det tydliggörs att det finns ledare i 
anlysgruppen för anlysarbetet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Jenny Landernäs (M) 
och Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021- 2027 i enlighet 
med tillhörande bilaga, 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2012 § 71 integrera trygghets- och 
säkerhetsfrågorna i arbetet utifrån Strategi och ramverk för hållbar utveckling, 
 
att inrätta hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun, vars ledamöter utses av 
kommunfullmäktige, samt 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som hållbarhetsutskott för arbetet.  
 
 
Till förmån för Jenny Landernäs yrkande reserverar sig: Jenny Landernäs (M), 
Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky 
(M), Stieg Andersson (M), Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Kent 
Rydén, Tommy Emterby (KD), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), 
Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa Björklind (SD), Peter Ristikartano (MP). 
 
Till förmån för Peter Ristikartanos (MP) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga nämnder 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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KF § 130 
 
Svar på motion av Claes Gustavsson (SD) angående provtagning av 
avloppsvatten   Dnr 282/19 
 
Claes Gustavsson (SD) anför i en motion ”Då narkotika blir allt vanligare som 
berusningsmedel finns nu ett enkelt test som man kan göra i avloppsvattnet för 
att se hur många brukare och vilka typer av narkotika som cirkulerar. 
Provtagningen av avloppsvattnet görs med instruktioner från RISE Research 
Institutes of Sweden dit även provet skall skickas. Tidigare gjordes detta av 
Karolinska Institutet. Över 50 kommuner kontrollerar sitt avloppsvatten för 
narkotika. Laboratoriet analyserar Substanser av Kokain, Amfetamin, 
Metamfetamin, Cannabis, Tramadol och MDMA. Resultatet av en analys där 
man kan se hur många brukare det finns av dom olika drogerna. Tror jag skulle 
vara till stor hjälp för både Polis och Väktare, Ungdomscoachers, 
Ungdomsledare och Socialarbetare.   
 
Någon statistik för hur många som har avlidet i Hallstahammar på grund av 
narkotika har jag inte lyckats få fram men hela landet År 2017 786 personer 
direkt kopplat till droger hur många indirekt kan man bara gissa. Om man tittar 
på statistiken så visar det inte på någon minskning utan bara ökning. Vilka är 
brukare? Personer vårdade inom slutenvården med narkotikarelaterad 
huvuddiagnos fördelat på ålder 2017. -19år 741st, 20-29år 3490st, 30-39år 
2662st, 40-49år 1506st, 50-år 1848st Källa Socialstyrelsen. 
 
Vad kan vi då göra i Hallstahammar? Första steg är ett avloppsvattenprov för att 
se vilka droger som används och i vilken mängd. Sedan måste vi samarbeta med 
alla olika Myndigheter och Föreningar Skolor så att vi strävar mot samma mål, 
och få fram idéer som kan minska brukandet. Vattenprovet kostar 1900 Kr plus 
transport, provet skall vara fruset så transporten får inte ta för lång tid, jag 
kollade med en lokal budfirma, dom dagar dom har transport till Scania 
Södertälje kan provet vara framme på 1,5 tim och skulle inte kosta mycket då det 
rör sig om 1 liter vatten. Jag har fått en exel fil från C.A.N. Centralförbundet för 
Alkohol och Narkotikaupplysningen (Drogutvecklingen i Sverige 2019) filen 
finns att ladda ner på deras hemsida. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
• Att: Prover på avloppsvatten tages 5 gånger per år start 2020 1 Vardag, 1 

Helg, 1 Lönehelg, 1 Storhelg, 1 Slumpmässig, 
 

• Att: Resultat av prover skall redovisas till samtliga ledamöter i KS och KF 
för utvärdering.” 
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Forts KF § 130 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2020 bland annat att 
förvaltningen skulle kunna hjälpa till att utföra själva provtagningen. Det 
laboratorium som förvaltningen har avtal med har dock inte förmågan att 
genomföra den analys som krävs.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 februari 2021 bland annat 
att denna typ av provtagning på avloppsvatten är en metod inom Wastewater 
Based Epidemiology (WBE) och den kemiska analysen följer en särskild 
analysmetod. Provtagningen kan omfatta flera olika substanser men det vanliga 
är kokain, amfetamin och cannabis. Processen följer en särskild manual 
utvecklad av EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk) och det krävs även att laboratoriet är certifierat. I Sverige 
finns ett fåtal laboratorier som är godkända för att utföra analyser. 
  
Resultatet skulle kunna användas dels i det strategiska brottsförebyggande 
arbetet och ANDT-arbetet, dels i socialnämndens förebyggande arbete för att 
motverka missbruk. Förvaltningen ser dock att det skulle finnas en klar fördel 
om frågan kunde drivas regionalt av länsstyrelsen inom ramen för LänsBrå, då 
ett stort värde är att kunna ställa resultaten i relation till något, exempelvis en 
annan kommun.  
 
För att genomföra provtagning av avloppsvattnet behövs det vidare sättas upp en 
organisation, planering och rutiner för detta. Vidare behöver en upphandling 
göras av laboratorium för analys då det finns flera aktörer i Sverige som är 
godkända. Förvaltningen bedömer att det finns även ett antal utmaningar att reda 
ut innan genomförandet, främst kring logistiken då analysen kräver nedfrysta 
prover. Det ställer således krav på den interna hanteringen kring provtagning, 
lagring och transporter. Ekonomiskt är kostnaderna delvis beroende av vilken 
provtagningsstrategi och provtagningsfrekvens som beslutas. Provtagning bör 
ske med viss regelbundenhet i kombination med extra provtagningar vid vissa 
högtider. En uppskattning utifrån Fagersta kommuns kostnader ger då direkta 
kostnader för transport och analys om cirka 50 000 kr/år. Till detta kommer 
interna kostnader för tekniska förvaltningens provtagning och hantering av 
prover, vilka är svåra att uppskatta i nuläget och beror mycket på vilken 
provtagningsstrategi som tas fram. Utrymme för genomförandet finns idag inte i 
budget, utan kräver extra anslag. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 201. 
 
I vars sitt anförande yrkar Claes Gustavsson (SD), Jenny Landernäs (M) och 
Tommy Emterby (KD) bifall till motionen. 
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Forts KF § 130 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C), Sigge Synnergård (L) och Rene 
Nispeling (L) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Claes Gustavssons (SD) m fl 
yrkande om bifall till motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att uppdra till kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen att undersöka om 
det finns intresse från andra kommuner att samarbeta kring frågan om 
provtagning av avloppsvatten och att motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), 
Sigrid Moser-Nyman (SD), Ewa Björklind (SD), Jenny Landernäs (M), Hans 
Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), 
Stieg Andersson (M), Anders Randelius (M), Torbjörn Estelli (M), Kent 
Rydén, Tommy Emterby (KD). 
 
__________ 
Exp till: Claes Gustavsson 
 Tekniska nämnden 
 Startegis utveckling och planering 
 Kommunstyrelsen 
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KF § 131 
 
Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022   Dnr  301/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 127 ny taxa för 
Vallmobadet.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att dels kostnader ökar, dels 
kommunala besparingar behöver avgifterna höjas för Vallmobadet.  
 
Förslag till ny taxa avseende Vallmobadet har tagits fram. Avgiftshöjningarna 
gäller samtliga avgifter i taxan 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2022 § 95 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 203. 
 
Anförande hålls av Jenny Hödefors (S) i vilken hon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkanden. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att ärendet ska återremitteras för 
komplettering av uppgifter och att beslut om taxor som är budgetpåverkande 
ska fattas i samband med att budgeten antas. Vidare yrkar Landernäs (M), om 
återremissen inte vinner bifall, avslag på attsats två om att kultur- och 
fritidsnämnden bemyndigas att göra smärre justeringar.  
 
Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilken han yrkar bifall till att ärendet 
ska återremitteras. 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilken hon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Härefter hålls anförande av Catarina Petterson (S) i vilken hon yrkar att ärendet 
ska bordläggastill fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med av slag 
på Jenny Landernäs (M) återremissyrkande. 
 
Votering begärs och verkställs. 
 
Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för 
avslag på återremissyrkandet röstar ja och de som röstar för bifall till Jenny 
Landernäs (M) återremissyrkande röstar nej.  
 
Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 
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Forts KF § 131 
 
Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 25 ledamöter röstat ja, 11 
röstat nej samt 5 nedlagda röster (bilaga 1 § 131/2021). Kommunfullmäktige har 
således beslutat att avslå återremissyrkandet. 

 
Därefter beslutar komunfullmäktige med bifall till Catarina Petterssons (S) 
yrkande om att bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa sammanträde.   
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), 
Ewa Björklind (SD), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan 
Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anders Randelius 
(M), Torbjörn Estelli (M), Kent Rydén, Tommy Emterby (KD). 
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KF § 132 
 
Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – Skantzensenen - 
fr o m den 1 januari 2022   Dnr 302/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 125 taxa för 
arrangemang på Skantzens utomhusscen. 
 
Sedan taxor infördes för bokning av Skantzenscenen har intresset från kom-
munala föreningar att genomföra evenemang på denna scen minskat. En av 
anledningarna tros vara nivån på nuvarande taxa i kategori 1. Förvaltningen 
önskar därför sänka taxorna i denna kategori för att därigenom ge ökade 
möjligheter för kommunala föreningar att förlägga evenemang till denna scen. 
För att få bättre framförhållning mellan tidpunkten för kontraktsskrivning och 
tillfället för genomförande av evenemang föreslås också att följande tillförs i 
taxan: 
 

• senast 6 veckor innan evenemangstillfället ska avtal med arrangör och 
kultur- och fritidsnämnd ha tecknats.  

• säsongsbokningar ska prioriteras före enskilda evenemang.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 97 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 
den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 204. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Hödefors (S) bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrka att ärendet ska 
återremitteras för komplettering av uppgifter och att beslut om taxor som är 
budgetpåverkande ska fattas i samband med att budgeten antas.  
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
bordläggas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige först med 
av slag på Jenny Landernäs (M) återremissyrkande och därefter med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande om att bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Forts KF § 132 
 
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), 
Ewa Björklind (SD), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan Freijd 
(M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anders Randelius (M), 
Torbjörn Estelli (M), Kent Rydén, Tommy Emterby (KD). 
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KF § 133 
 
Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2022    Dnr 303/21 
 
Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 2019 § 126 ny avgiftstaxa för 
Skantzö bad och camping.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar, behöver 
avgifterna höjas för Skantzö bad och camping.  
 
Förslag till ny taxa har tagits fram där i princip samtliga avgifter har höjts för 
badet. För campingen har samtliga avgifter för camping- och säsongsplatser 
höjts. Nytt är att det finns familjebiljetter för entrén till badet. Nytt är även att en 
serviceavgift tillkommer för elektroniska bokningar till badet.   
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 22 september 2021 § 94 att fullmäktige 
ska fastställa ny taxa för Skantzö bad och camping fr o m den 1 januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 205. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
återremitteras för komplettering av uppgifter och att beslut om taxor som är 
budgetpåverkande ska fattas i samband med att budgeten antas. Vidare yrkar 
Landernäs (M), om återremissen inte vinner bifall, avslag på attsats två om att 
kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att göra smärre justeringar.  
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
bordläggas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige först med 
av slag på Jenny Landernäs (M) återremissyrkande och därefter med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande om att bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), 
Ewa Björklind (SD), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan Freijd 
(M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anders Randelius (M), 
Torbjörn Estelli (M), Kent Rydén, Tommy Emterby (KD). 
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KF § 134 
 
Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2022   
Dnr 304/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 § 128 om fastställande av 
ny avgiftstaxa för kultur- och fritidsnämndens fritidsverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför att i takt med att kostnader ökar behöver 
avgifterna höjas. Höjningar gäller främst där vuxenföreningar eller privata 
guppen hyr lokaler. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 22 september 2021 § 96 beslutat föreslå 
fullmäktige att fastställa ny taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 
januari 2022. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 206. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
återremitteras för komplettering av uppgifter och att beslut om taxor som är 
budgetpåverkande ska fattas i samband med att budgeten antas. Vidare yrkar 
Landernäs (M), om återremissen inte vinner bifall, avslag på attsats två om att 
kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att göra smärre justeringar. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
bordläggas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige först med 
av slag på Jenny Landernäs (M) återremissyrkande och därefter med bifall till 
Catarina Petterssons (S) yrkande om att bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Mot beslutet reserverar sig Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD), 
Ewa Björklind (SD), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan Freijd 
(M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anders Randelius (M), 
Torbjörn Estelli (M), Kent Rydén, Tommy Emterby (KD). 
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KF § 135 
 
Avgifter inom vården och omsorgren i Hallstahammars kommun fr o m 1 
januari 2022   Dnr 307/21 
 
Nu gällande avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 
fastställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 158.  
 
Socialnämnden föreslår den 23 september 2021 § 69 att fullmäktige ska fastställa 
avgifter för vården och omsorgen inom Hallstahammars kommun från och med 
den 1 januari 2022. 
 
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag på taxa för vården och omsorgen 
från och med 1 januari 2022. Årligen justeras aktuella avgifter och taxor i vården 
och omsorgen. Vissa avgiftsnivåer som till exempel maxtaxan styrs av 
socialtjänstlagen (2001:453). I dessa fall har kommunen inget rådrum gällande 
avgiftsnivåer eller taxor. Utöver till exempel maxtaxan finns en rad avgifter som 
behöver årlig justering och uppräkning. De avgiftsförändringar som föreslås i 
förslaget i nya taxan är i huvudsak ändrade avgiftsnivåer genom en årlig 
uppräkning för år 2022 av avgiftsnivåerna med i genomsnitt 2,5 %. 
 
Några exempel på kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 (vanligaste 
avgifterna): 
     2021                   2022 
Trygghetslarm        308 kr/mån  316 kr/mån 
Service- och omvårdnadsavgift    369 kr/h                378 kr/h 
Hemsjukvård    128 kr/besök  131 kr/besök 
Helpension säbo   3842 kr/mån  3948 kr/mån 
Dagvård     93 kr/dag   95 kr/dag 
Lunch brukare/patient   69 kr    71 kr 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 207. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar att ärendet ska 
bordläggas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till Catarina Petterssons (S) yrkande om att bordlägga ärendet till fullmäktiges 
nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 136 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2021      
Dnr 203/21 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verk-
ställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även 
skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verk-
ställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske 
en gång i kvartalet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  
 
Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det 4 stycken ej 
verkställda beslut enligt LSS under kvartal 2, 2021. 
 
Socialnämnden har den 23 september 2021 § 65 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 208. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 137 
 
Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-
omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) kvartal 2 år 2021    Dnr 204/21 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när 
socialnämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom 
individ- och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. 
Rapportering ska ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
2 2021 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.  
 
Enhetschefen för individ och familjeomsorgen meddelar att under kvartal 2 2021 
fanns inga ej verkställt gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 
 
Socialnämnden har den 23 september 2021 § 67 beslutat att överlämna 
redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 209. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Socialnämnden 
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KF § 138 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   Dnr 147/21 
 
Kommunallagen föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om vad som 
framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 29 september 2021 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 210. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna.  
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KF § 139 
 
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2022    Dnr 306/21 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 11 oktober 2021 § 213. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2022: 
 
21/2, 28/3, 25/4, 30/5, 16/6, 26/9, 31/10, 28/11 och 15/12 varvid sammanträdet 
den 28 mars som bland annat avser behandlingen av årsredovisningen börjar 
klockan 13.15 och sammanträdet den 16 juni och 28 november som bland annat 
avser behandlingen av mål och budget för 2023 skall börja klockan 13.15. 
 
Sammanträdet börjar klockan 18.30. 
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KF § 140 
 
Svar på 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?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Ordförandena i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har båda 
upprättar svar på interpellationen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordföranden anför bland annat att alla som 
arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är skyldiga enligt socialtjänstlagen 
14 kap 1§ att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa 
eller riskerar att fara illa. För barnet som drabbas kan det vara livsavgörande att 
dessa personer tar sin anmälningsplikt på största allvar och fullföljer den. Skolan 
agerar aktivt och söker information om eleven som är frånvarande både bland 
klasskamrater, familj och släktingar. Skolan ska också rapportera misstankar om 
tvångsgifte till socialtjänsten. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
har antagit riktlinjer 2019 med rutiner för arbetet med barn och unga som far illa 
eller riskerar att fara illa. En god samverkan mellan skola och socialtjänsten, 
IFO, förutsätter att personalen använder den lagstiftning som ligger till grund för 
respektive myndighets beslutfattande och uppdrag. Skolans barn- och elevhälsa 
och IFO har i detta syfte regelbundna möten för information och 
erfarenhetsutbyte. 
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Förvaltningsövergripande följs också frånvaron upp per termin, där syns det 
tydligt om någon uteblivit från skolan helt. Barn- och utbildningsförvaltningen 
anmäler till Försäkringskassan och/eller Skatteverket när elever uteblir eller 
varaktigt vistas utomlands. En anmälan kan också göras till socialtjänsten om 
man har misstankar om att barnet far illa. Enligt rutinen sker första signalen till 
förvaltning efter sex månader, i samband med skolpliktsuppföljning.  
 
Barn- och tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser 
en möjlighet att väva in frågor runt detta i samband med den utbildning som 
nämnden beslutat om som handlar om hedersrelaterat våld. Utbildningen ska 
genomföras för alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
nämndens ledamöter. 
 
Socialnämndens ordföranden anför i sitt svar bland annat man har stående tider 
hos förskolorna för information om hur vi arbetar och möjligheten att bolla oro 
med oss. En av våra familjebehandlare har särskild utbildning när det gäller 
arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck, där ingår även könsstympning. 
Länsstyrelsen i Västmanland kommer att inrätta ett kompetenscentrum kring 
temat för att kunna stötta kommunerna. Det ingår i arbetet kring våld. I juli 2020 
kom en lagändring till stånd inom ramen för LVU där socialtjänsten har 
möjlighet att omhänderta barn som riskerar att föras ut ur Sverige och utsättas för 
hedersrelaterade brott (tvångsgifte, könsstympning) vilket är väl känt hos 
ansvariga tjänstemän. Ännu har inget sådant beslut fattats med detta som grund. 
Stående tider där socialsekreterare träffar skolorna i kommunen i samband med 
EHT, ett besök per skola per månad. Forum för att bolla oro och fånga upp tidiga 
tecken på missförhållanden. Upparbetad kontakt med Barnahus för rådfrågning i 
alla ärenden med denna problematik. Även konsultation med länsstyrelsen i 
Östergötland. Stående tider hos polis varje vecka för att följa polisens 
ingripanden där vi har gemensamma ärenden. Alla medarbetare på IFO har gått 
en webbutbildning kring heder, ingår i introduktionen för nyanställda. Man går 
även en kring våld och en kring sexuell exploatering av barn och 
prostitution/människohandel. Socialförvaltingen följer utvecklingen och satsar på 
utbildning. Nära ledarskap och tät kontakt med Barnahus. Ny lagstiftning i juli 
2021, barnfridsbrott. Socialtjänsten har inte kännedom om någon som förts ut ur 
landet mot sin vilja. Vi behöver fortsatt hålla oss informerade, följa med i 
utvecklingen av arbetssätt och metoder och delta i utbildning, i forum där ämnet 
diskuteras. God samverkan mellan olika aktörer, socialtjänst, skola, förskola, 
barnhälsovården.  
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD). 
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KF § 141 
 
Svar på 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 regio-
nens leverantör, läsbehörighet i Cosmic. Det har fungerat bra och visat på förde-
larna 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 journal-
föring 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?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Socialnämndens ordförande anför i sitt svar ”Utifrån ett patientperspektiv finns 
det oerhörda vinster i att både kommuner och regionen dokumenterar i samma 
system och journal. Jag delar därmed grundtanken i den interpellation som 
Moderaterna ställt. Hallstahammars kommun deltar aktivt i arbetet kring Cosmic 
och har med gott resultat arbetat med effektivare hemtagning av patienter från 
slutenvården inom äldreomsorgen. Hallstahammar kommer också precis som 
några andra kommuner i Västmanland redan gjort, arbeta för en sammanhållen 
journalföring mellan Regionen och kommunen, där huvudmännen tillsammans 
utvecklar kvalitet och patientsäkerhet på ett effektivt sätt inom vård och omsorg. 
Detta för att på så sätt kunna erbjuda invånarna en god vård. Den implementering 
som nu sker i två andra kommuner i länet ger oss också möjlighet till lärande och 
i en förlängning ökade möjligheter till en lyckad och rättssäker implementering 
när Hallstahammars kommun står på tur.” 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M) och Jenny Landernäs (M). 
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KF § 142 
 
Svar på 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?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Socialnämndens ordförande anför i sitt svar bland annat att precis som Jenny 
Landernäs med stöd av från fackförbunden Vision och SRR skriver är tyvärr inte 
hot och våld ovanligt för personal inom socialtjänsten. Just därför är detta en 
fråga vi tar på största allvar och arbetar aktivt med. Personalen utbildas/fort-
bildas kontinuerligt inom området hot och våld samt självskydd. Senast digital 
utbildning för samtliga medarbetare på IFO i samband med denna delades en ny 
handbok gällande hot och våld ut till alla. En halvdag har genomförts med 
konsult från säkerhetsakademin som föreläst, svarat på frågor och lärt ut prak-
tiska tekniker för självskydd. IFO har sedan några år tillbaka en säkerhetsgrupp 
där ett antal medarbetare på uppdrag av ledningsgruppen arbetar med hot/våld 
och säkerhet. Bl a planerar och genomför gruppen löpande övningar där  
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personal får träna på hot och våldssituationer i verksamheterna. Övningarna kan 
vara både föranmälda och oanmälda och medlemmar i gruppen är med som 
observatörer under övningarna, utvärderar sedan dessa och kommer med förslag 
till ev förbättringar/förändringar. Tydliga hot och våldrutiner finns och är väl 
kända hos personalen. Den främsta strategin för att förebygga våld är våra 
samtalstekniker och vårt bemötande, dvs så kallat lågaffektivt bemötande men 
om det skulle gå så långt att personal utsätts fysiskt har samtliga gått kurs i 
självskydd. Hot mot personal förekommer och är tyvärr inte alltför ovanligt. Allt 
av detta slag polisanmäls och arbetsskadeanmälan skrivs. Vikten av att anmäla 
och skriva tillbud/arbetsskadeanmälan tas upp vid varje arbetsplatsträff. Man ser 
då också över vad som ev har anmäls med syfte att visa på vilka situationer som 
faktiskt är hot (våld är tack och lov relativt ovanligt) och att dessa inte ska 
nonchaleras eller ses som något som kommer med yrket. Det är aldrig okej att 
utsättas för hot eller våld när man utövar sitt yrke, här finns en nolltolerans. 
Ämnet är uppe för löpande diskussioner och om personal utsatts för hot eller 
våld tas dessa alltid omhand. Tydliga rutiner finns för detta i ett 26 sidigt 
handlingsprogram. Med hänvisning till det strukturerade arbete som görs i form 
av handlingsprogram, öppenhet och dialog inom verksamheten bedömer jag att 
det inte finns någon tystnadskultur i frågan. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD). 
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KF § 143  
 
Svar på interpellation av Håkan Freijd (M) angående kommunens 
beredskap vid extremväder    Dnr 321/21 
 
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?” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 
dagens sammanträde. 
 
Tekniska nämndens 1:e vice ordförande anför i sitt svar bland annat att 
beredskapen handlar till stor del om de förebyggande åtgärder som vidtagits. Till 
exempel så har fördröjningsmagasin/dagvattendammar anlagts för att minska 
konsekvenserna av extremväder. Hallstahammars kommun har dock begränsat 
med eget materiel. När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid 
en översvämning, har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
förstärkningsresurser som kan användas. Hallstahammars kommun deltar i 
nätverket Resourcing Network där kommuner i Västmanland kan stötta och låna 
material av varandra vid kriser. Det finns beredskap dygnet runt alla dagar i form 
av jour inom tekniska förvaltningen och en Tjänsteman i beredskap (TIB) för 
kommunens krisledning för snabb aktivering av krisledningsorganisation och 
kriskommunikation. Inom hemtjänsten finns backupp rutiner för omprioritering 
och alternativa transporter i händelse av att vägar är ofarbara. Som en beredskap 
i personalförsörjningen finns en Frivillig Resursgrupp (FRG) som delas med 
Surahammars kommun. Den består av cirka 50 personer samt arbetsledare och 
ansvariga.  
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Karteringar visar var extrema skyfall och höga flöden ger störst konsekvenser 
och att vara förberedd på vilka områden som kan komma att drabbas särskilt. 
 
Ansvaret är reglerade i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Skyldigheter 
för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar och 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Plan och bygglagen vid ansvar för 
dagvatten i detaljplanelagda områden. Ansvaret för avvattningen inom 
planområde vilar på de enskilda fastighetsägarna (avvattningen inom den egna 
fastigheten) och på huvudmannen för de allmänna platserna. Kommunen har ett 
ansvar enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen ska enligt 
lagen ha en krishanteringsplan för hantering av extraordinära händelser. Den 
följer ansvarsprincipen, vilket innebär att den som ansvarar för verksamhet i 
vardagen även har ansvaret vid en kris. Kommunen har enligt lagen ett ansvar för 
att verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet. 
 
En risk- och sårbarhetsanalys finns, där klimatrisker och översvämningar ingår 
som ett riskområde. Tillsynsarbete och i vissa fall genom uppfyllelse av villkor i 
verksamheternas tillstånd. Inleda samtal med Trafikverket angående 
översvämningsförebyggande arbete och samhällsplanering/dialog med 
Trafikverket i samband med motorvägsbygget. Samtal sker kring öppen 
dagvattenhantering med Hallstahem i samband med ytterligare översyn av 
området, (tex XX 55+ boende). 
 
Klimatanpassningsplanen är antagen. Återstår kontinuerligt arbete för åtgärder 
som minskar risk för skador på byggnader och miljö i samband med 
extremväder. 
Arbete återstår att ta fram och genomföra en kommunikationsplan. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M), Jenny Landernäs (M), Stieg Andersson 
(M) och Rene Nispeling (L). 
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KF § 144 
 
Val av hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun t o m 31 december 
2023    Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde, § 129, beslutat att fastställa 
strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021- 2027. Samtidigt beslutades att 
inrätta ett hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun, vars ledamöter ska utses 
av kommunfullmäktige, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som 
hållbarhetsutskott. 
 
Rådets sammansättning föreslås enligt följande: kommunstyrelsens ledamöter, 
ordföranden i samtliga nämnder och kommunfullmäktiges ordförande. Saknas 
representant från något parti i rådet, har partiet rätt att utse en representant, 
vilken ska ha förtroendemannauppdrag i kommunfullmäktige eller någon nämnd. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S). 
 
Det noteras att Peter Ristikartano (MP) föreslår, då miljöpartiet inte finns 
representerade i kommunstyrelsen, att Elenor Zeidlitz (MP) ska ingå i rådet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som representant i hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun t o m 31 
december 2023 utse kommunstyrelsens ledamöter, ordföranden i nämnder, 
kommunfullmäktiges ordförande,  
 
att som ordförande i rådet t o m 31 december 2023 utse kommunstyrelsens 
ordförande, samt  
 
att de partier som saknar representant i rådet, för samma tid ovan, har rätt att utse 
en representant vilken ska ha förtroendemannauppdrag i kommunfullmäktige 
eller någon nämnd. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Ledamöter i kommunstyrelsen 
 Ordförand i nämnder 
 Kommunfullmäktiges ordförande 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 145 
 
Anmäla av motion av Christer Hansson (V) angående kommunens 
våtmarker    Dnr 324/21 
 
Christer Hansson (V) anför i en motion ”Klimat- och vattenfrågor får allt större 
utrymme i den politiska diskussionen om vår framtida miljö. Kort sagt: Det är 
överlevnadsfrågor för mänskligheten som är på dagordningen. Och det är bra så - 
att frågorna uppmärksammas! Men det behövs också handling. När det gäller 
vårt framtida dricksvatten så är avloppshanteringen viktig. Förr eller senare 
slussas vårt avlopp ut i sjön Mälaren, den resurs vi alla lever av och 
brukar/missbrukar.  
I dagarna har vi kunnat ta del av nyheterna om den våtmarkspark som i 
samarbete mellan Mälarenergi och Västerås stad skapats vid Johannisberg, i 
stadens utkant. Många andra städer, t.ex. Eskilstuna har också anlagt våtmarker i 
syfte att bidra till en bättre vattenkvalitet i Mälaren, och därmed också i 
Hallstahammars vattenkranar. 
Sedan länge finns planer på liknande våtmarksanläggningar i vår kommun. Bl.a. 
i anslutning till vårt kommunala reningsverk. Det finns också skisser som visar 
hur Vinbäcken skulle kunna tillåtas svämma över innan den når 
Kolbäcksån/Mälaren. Våtmarker har ju den fördelen att avloppsvattnet renas 
ytterligare genom den infiltrering som sker i marken. 
Våtmarksplanerna borde väckas till liv och skulle kunna ta ett steg närmare 
förverkligande. Ny kunskap och ny kraft kan tillföras kommunen nu när vi 
beslutat ingå i ett vattensamarbete med Västerås-Surahammar och Mälarenegi.  
VI föreslår därför att: 
Kommunstyrelsen skyndsamt väcker liv i de befintliga våtmarksplanerna och 
kommer med förslag till åtgärder för att ytterligare rena vårt avlopp.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 146 
 
Anmäla av motion av Peter Ristikartano (MP) angående cykelstråk till 
fotbollsplanerna i östra Kolbäck    Dnr 327/21 
 
Peter Ristikartano (M) anför i en motion ”Kolbäck har ett aktivt föreningsliv och 
det är många som besöker fotbollsplanerna och klubbhuset i östra Kolbäck. 
Tyvärr finns det inte tydlig cykelväg till fotbollsplanerna, vilket gör att många 
avstår från att ta cykeln. Lyckas man få till ett cykelstråk så underlättar det även 
besök till Folkets park i Kolbäck, samma stråk sträcker sig ju till Folkets park. 
Den kortaste vägen är längs Södra Västeråsvägen men den är en statlig 80-väg. 
Samtidigt finns det en parallellgata i kommunal ägo, dvs Industrivägen. Vägen 
har relativt låga trafikmängder och i första skede saknas det egentligen bara 
information om rutten till potentiella användare och tydlig skyltning. -/-/-/ 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-skapar ett cykelstråk till fotbollsplanerna i östra Kolbäck.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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() 
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KF § 147 
 
Fyllnadsval av ersättare i regionens samverkansgrupp kultur/idrott t o m 
den 31 december 2022   Dnr 54/21 
 
Platsen som ersättare regionens samverkansgrupp kultur/idrott är vakant då 
Jenny Hödefors (S), tidigare vald som ersättare, valts in som ledamot efter Hanna 
Lostelius (C).  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare i regionens samverkansgrupp kultur/idrott t o m den 31 decem-
ber 2022 efter Jenny Hödeförs (S) utse Jouni Ståhlhane (C). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Region Västmanland 
 Jouni Ståhlhane 
 Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 148 
 
Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden t o m den 31 december 
2022   Dnr 54/21 
 
Eric Tranehag (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Eric Tranehag (L) från uppdraget som ersättare i bygg- och 
miljönämnden, samt  
 
att valet som ersättare i bygg- och miljönämnden t o m den 31 december 2022 
efter Eric Tranehag (L) kommer att äga rum på fullmäktige nästa sammanträde.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 
 Eric Tranehag 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 149 
 
Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden o m den 31 december 
2022   Dnr 54/21 
 
Eric Tranehag (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Eric Tranehag (L) från uppdraget som ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden, samt  
 
att som ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2022 efter 
Eric Tranehag (L) utse Maria Blomberg (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Eric Tranehag 
 Maria Blomberg 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
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() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 150 
 
Fyllnadsval av ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2022   
Dnr 54/21 
 
Eric Tranehag (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Eric Tranehag (L) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, 
samt  
 
att som ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2022 efter Eric 
Tranehag (L) utse Jesper Bertilsson (L). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Jesper Bertilsson 
 Eric Tranehag 
 Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 151 
 
Fyllnadsval till uppdrag i Fibra AB   Dnr 54/21 
 
Eric Tranehag (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ombud i 
Fibra AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Eric Tranehag (L) från uppdraget som ombud i Fibra AB, samt  
 
att valet som ombud i Fibra AB fram till ordinarie årsstämma 2022 efter Eric 
Tranehag (L) kommer att äga rum på fullmäktige nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Fibra AB 
 Eric Tranehag 
 Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-10-25 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 152 
 
Fyllnadsval till uppdrag i Samkom AB   Dnr 54/21 
 
Eric Tranehag (L) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ombud i 
Samkom AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Eric Tranehag (L) från uppdraget som ombud i Samkom AB, samt  
 
att valet som ombud i Samkom AB fram till ordinarie årsstämma 2022 efter Eric 
Tranehag (L) kommer att äga rum på fullmäktige nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Samkom AB 
 Eric Tranehag 
 Nämndkansliet (2) 
 Löneenheten 
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() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 153  
 
Fyllandsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december 2022    Dnr 54/21 
 
Therese Eriksson (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Therese Eriksson (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, samt  
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2022 
efter Therese Eriksson utse Carolyn Karlsson (SD). 
 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Therese Eriksson 
 Carolyn Karlsson 
 Nämndkansliet (2) 
 Löneenheten 
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() 
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KF § 154 
 
Fyllandsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 
2022    Dnr 54/21 
 
Mikael Bojko (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Mikael Bojko (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnen, samt  
 
att som ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m den 31 december 2022 efter 
Mikael Bojko utse Carolyn Karlsson (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 
 Mikael Bojko  
 Carolyn Karlsson 
 Nämndkansliet (2) 
 Löneenheten 
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() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 155 
 
Fyllandsval av ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2022    
Dnr 54/21 
 
Richard Åbro (SD) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Richard Åbro (SD) från uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden, samt  
 
att som ersättare i tekniska nämnden t o m den 31 december 2022 efter Richard 
Åbro utse Andreas Ångman (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Richard Åbro  
 Andreas Ångman 
 Nämndkansliet (2) 
 Löneenheten 
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