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KF § 49 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
   
att utse Bertil Bredin (M) och Ulf Olsson (C) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 7 maj 2019 klockan 08.15. 
 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 50 
 
Omfördelning av medel i investeringsbudgeten 2019 för exploatering av 
industrigata på Eriksberg    Dnr 133/19 
 
Tekniska nämnden har den 26 mars 2019 § 30 beslutat att hemställa hos kom-
munstyrelsen att för exploatering av Industrigata Eriksberg omfördela 3,5 mkr 
från Knektbacken och 2 mkr från Belysning ny GC-väg Kolbäck-Strömsholm 
inom investeringsbudget 2019, samt omfördela 2 mkr från Centrumutveckling 
inom investeringsbudget 2020. 
 
Tekniska förvaltningen anför bland annat att Hallstahammars kommun har in-
dustrimark till försäljning på Eriksbergs industriområde. Som läget är just nu kan 
vi inte sälja mer industrimark innan vi fått infrastrukturen på plats. Det behöver 
anläggas VA-ledningar och gata så att ytterligare industrimark blir tillgänglig för 
intressenter som önskar etablera sig på området. I investeringsbudgeten finns 
inga medel avsatta för industrigata på Eriksberg under 2019, däremot finns det 
idag avsatt 9 mkr för 2020. 
 
Tekniska förvaltningen har märkt av ett ökat intresse för industritomter och be-
dömer att det är strategiskt riktigt att anlägga industrigatan för att möjliggöra 
fortsatt avstyckning och försäljning av industritomter. I det första skedet handlar 
det om att göra marken tillgänglig. Det behöver läggas VA-ledningar samt få 
gatans överbyggnad på plats, beläggningen skulle det inledningsvis kunna av-
vaktas med. Investeringskostnad för hela projektet beräknas uppgå till 7,5 mkr 
varav 5,5 mkr skulle behöva investeras under år 2019. 
 
För närvarande säljs industrimark för 80 kr/m2, vilket är förhållandevis billigt. 
Om industrigatan anläggs görs ca 75 000 m2 tillgängligt för försäljning, som med 
dagens försäljningspris skulle inbringa 6 000 000 kronor.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig i ärendet den 5 april 2019. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den15 april 2019 § 81. 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M), Catarina Pettersson (S) och Ulf Olsson 
(C) i vilka de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
I ett anförande yrkar Reijo Tarkka (V) dels bifall till kommunstyrelsens förslag 
dels som ett tilläggsyrkande att investeringen ska ske genom nyupplåning. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) tilläggsyrkande. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 50 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tidigarelägga investeringen för exploatering av industrigata på Eriksberg och 
utöka investeringsbudgeten för 2019 med 5,5 mkr,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen (kommunstyrelseförvaltningen) att bevaka om 
investeringen kräver utökning av beslutad låneram, samt  
 
att återstående investering för exploatering av industrigata på Eriksberg får han-
teras i samband med mål och budget 2020-2022.  
 
 
 
_______ 
Exp: Teknisk nämnden 
 Ekonomi- och finanschef 
 Kommunchef 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 51 
 
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och upp-
följning av projekt och investeringar”      Dnr 302/18 
 
Hallstahammars kommuns förtroendevalda revisorer har, med anlitande av PwC, 
utarbetat rapporten ”Granskning av kommunens styrning, kontroll och uppfölj-
ning av projekt och investeringar”, vilken har behandlats och godkänts vid revi-
sorernas sammanträde den 22 november 2018.  
 
Av revisorernas skrivelse den 22 november 2018 framgår bl a att i rapporten be-
döms det att Hallstahammars kommun inte har en tillräcklig styrning, kontroll 
och uppföljning av projekt och investeringar.  
 
Revisorerna lämnar utifrån revisionsrapporten följande rekommendationer: 

• Interna riktlinjer bör tas fram och fastställas av fullmäktige. De bör inne-
hålla information om vilka underlag som krävs för att beslut om investe-
ringar ska kunna fattas. Vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras 
för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag, till vem återrapporteringen 
ska göras samt om tidsplanen följs. I samband med att riktlinjer tas fram 
bör även systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa efter-
levnad av rutiner och riktlinjer införas.  

• Det bör av riktlinjer framgå vilka underlag som ska finnas tillgängliga 
inför politiska beslut och prioriteringar.  

• Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör av 
investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt 
hur större avvikelser ska hanteras/kommenteras.  

• Att införa ett mer ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör 
övervägas då investeringsvolymerna de kommande åren ökar kraftigt.  

• Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.  
 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2019 bemött revisorernas 
synpunkter. Tekniska nämnden har den 26 mars 2019 § 24 beslutat att överlämna 
förvaltningens skrivelse som yttrande över revisionsrapporten.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 82. 
 
Revisor Per Hedfors (M) redogör för revisionsrapporten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera revisonsrapporten som en anmälan. 
 
 
_______ 
Exp: Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 52 
 
Nytt särskilt boende för äldre i Hallstahammars kommun    Dnr 210/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104 att som inrikt-
ningsbeslut uttala att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska tillskapas fram 
till 2025. Kommunfullmäktige uppdrog vidare till socialnämnden och tekniska 
nämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en 
mer detaljerad budget och kalkyl för de två förslagen dvs bygga ett nytt särskilt 
boende för äldre alternativt ombyggnad av Ädelstenen. Av utredningen skulle 
framgå dels kostnader och andra konsekvenser av att använda Ädelstenen som 
tillfällig boendelösning. Dessutom fanns ett uppdrag att presentera förslag till 
lokalisering vid en eventuell nybyggnation av ett särskilt boende för äldre. Av 
den utredning som låg till grund för kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 
framgick bl a att i investeringsbudgeten för åren 2018-2020 fanns 35 miljoner 
avsatt under 2 år för att påbörja en etappvis ombyggnad av Ädelstenen. Dess-
utom fanns medel för personalkostnader upptagna i samma budget.   
 
En projektgrupp påbörjade i februari 2018 planeringen inför en kommande om-
byggnation av Ädelstenen för de behov som finns under kommande år. Tekniska 
förvaltningen tillsammans med socialförvaltningen, kommunchef och ekonomi- 
och finanschef anförde i skrivelse den 15 augusti 2018 att det finns två alternativ 
för att tillgodose Hallstahammars kommuns behov vad gäller platser i särskilt 
boende för äldre, ombyggnation av Ädelstenen respektive nybyggnation av ett 
nytt särskilt boende för äldre.  

 
Behov av ytterligare platser i särskilt boende redovisas i skrivelse daterad den 10 
januari 2019. Bland annat framgår att ett alternativ är att Ädelstenen byggs om så 
att 44 lägenheter skapas förutom de 11 lägenheter som redan finns i befintliga 
Kristallen. I övrigt åtgärdas de brister som finns i den befintliga byggnaden. För-
slaget bygger på skisser som togs fram i samband med att ett nytt särskild boende 
för äldre diskuterades redan 2013. Skisserna har under hösten 2018 bearbetas av 
de arkitekter som kommunen har ramavtal med i samverkan med socialförvalt-
ningen för att skapa ett så bra boende som möjligt för brukarna. Den tidigare 
uppskattade kostnadsvolymen inbegrep bara delar av Ädelstenen, ingen föränd-
ring av utemiljön fanns med i förslaget och inte heller behovet av att åtgärda be-
fintliga brister på yttertaket. Enligt anlitad extern kalkylator så uppgår investe-
ringskostnaden för en ombyggnad av Ädelstenen till ett fullvärdigt särskilt 
boende till ca 150 Mkr inklusive byggherrekostnader.  
 
Det andra alternativet är att befintliga Ädelstenen ersätts med en helt ny byggnad 
med 55 lägenheter. Fördelarna med detta förslag är att byggnaden kan placeras 
på den plats som är mest optimal med hänsyn till behovet.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 52 
 
Ädelstenen har långa korridorer vilket inte är optimalt för personalens arbets-
miljö eller för effektiviteten i arbetet. Driftsmässigt för verksamheten innebär 
detta tydliga skillnader gentemot ombyggnadsalternativet. I en ny byggnad så 
kan också nya tekniska system och smarta digitala lösningar enklare integreras i 
byggnaden. Energiförbrukning samt övrig fastighetsdrift blir betydligt lägre i en 
ny byggnad. Investering enligt en översiktligt gjord kalkyl är ca 154 Mkr inklu-
sive byggherrekostnader. 
 
En lokaliseringsutredning har utförts för att hitta möjliga platser för ett särskilt 
boende för äldre samt för att beskriva för- och nackdelar med olika placerings-
alternativ 
 
Tekniska nämnden och socialnämnden har beslutat i ärendet den 2019-03-26 § 
31, respektive 2019-03-28 § 26.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 86. 
 
Anföranden hålls av Anders Johannesson (C), Reijo Tarkka (V), Ingvor Regne-
mer (S), Anna Gunstad Bäckman (C) och Catarina Pettersson (S) i vilka de yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar att den åttonde att-
satsen i kommunstyrelsens förslag ändras till följande: att uppdra till tekniska 
nämnden att tillse att äldreboendet byggs antingen i egen regi genom styrd total-
entreprenad eller genom upphandling av byggnation, förvaltning och drift till-
sammans eller var för sig.  
 
I ett anförande yrkar Tommy Emterby bifall till Jenny Landernäs (M) ändrings-
yrkande. 
 
Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 
 
I ett anförande yrkar Anders Johannesson (C) avslag på Jenny Landernäs (M) 
ändringsyrkande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) ändrings-
yrkande  
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 52 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i enlighet med skrivelse daterad den 10 
januari 2019, 
 
att fastställa en total investeringsram för uppförande av äldreboendet till 160 mkr 
för 55 lägenheter,  
 
att närmare utreda förutsättningarna för lokalisering av det nya särskilda boendet 
för äldre, om 55 platser, varvid fastigheten Herrevad 6:3 i Kolbäck förordas, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utifrån sitt samordningsansvar godkänna 
socialnämndens och tekniska nämndens underlag innan erforderliga beslut fattas i 
respektive nämnd, 
 
att äldreboendets driftkostnader, i 2019 års prisindex, beräknas uppgå till ca 800 
tkr per plats,  
 
att slutlig driftbudget tas i samband med att kommunfullmäktige antar Mål och 
Budget för åren 2023-2025,  
  
att slutlig ställning till investeringsram inkl byggindex och låneram tas i Mål och 
Budget 2023-2025,  
 
att uppdra till tekniska nämnden att bygga (upphandla) och förvalta den nya 
fastigheten varvid man bör tillämpa en s k styrd totalentreprenad som inkluderar 
praktikplatser,  
 
att byggnationen bör göras med miljö-, klimat- och energismarta/effektiva lös-
ningar varvid kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar ska godkänna 
socialnämndens och tekniska nämndens underlag innan erforderliga beslut fattas i 
respektive nämnd,  
 
att enlighet med kommunstyrelsens reglemente ska 1 % avsättas av investerings-
ramen för konstnärlig utsmyckning,  
 
att uppdra till socialnämnden att utreda förslag på moderna tekniska lösningar 
och hjälpmedel, samt 
 
att Ädelstenen används för etappvis utökning av tillgängliga platser i särskilt 
boende för äldre tills det nya boendet står klart. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 52 
 
Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Hans Strandlund 
(M), Jenny Landernäs (M), Bertil Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip 
Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli 
(M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD), Claes Gustavsson (SD), 
Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden, skrivelse 
  Socialnämnden, skrivelse 
  Kommunchef, skrivelse 
  Ekonomi- och finanschef, skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 53 
 
Anslutning till regional strategi för jämställdhetsintegrering    Dnr 21/19 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län antog i december 2017 en regional strategi för 
jämställdhetsintegrering. Strategin för jämställdhetsintegrering utgår från ett 
regeringsuppdrag och är länets gemensamma viljeinriktning. Den är framtagen 
inom länets jämställdhetsråd i samråd med länets samverkanspartner och utgår 
ifrån regionala förutsättningar och utmaningar. Strategin visar på vilket sätt aktö-
rerna i Västmanlands län gemensamt ska röra sig i riktning mot de nationella 
jämställdhetspolitiska målen. På nationell nivå har regeringen följande huvudmål 
för jämställdhetspolitiken: ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma sam-
hället och sina egna liv.” Utöver huvudmålet finns sex delmål: 
 

1. Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. 
2. Jämställd ekonomi livet ut. 
3. Jämställd utbildning. 
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
5. Jämställd hälsa. 
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 januari 2019 att strategi 
för jämställdhetsintegrering i Västmanlands län 2018-2020 ligger väl i linje med 
kommunens lokala politiska mål inom området. Den tar även tydligt sin utgångs-
punkt i de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, vilket även är det ramverk 
som arbetet kring jämställdhet kommer knyta an inom. Därtill har Hallstaham-
mars kommun för närvarande tre deltagare från kommunstyrelseförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med i en regional ut-
bildning i processledning för jämställdhets- och hållbarhetsarbete som pågår 
2018-2020.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 90. 
 
Anförande hålls av Anna Gunstand Bäckman (C), Annica Lindholm (V), Ingvor 
Regnemer (S), Peter Ristikartano (MP) och Catarina Pettersson (S) i vilka de 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Anförande hålls av Anita Westin Brodd (M) och Tommy Emterby (KD). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Hallstahammars kommun ansluter sig till den regionala strategin för jäm-
ställdhetsintegrering 2018-2020, samt 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fots KF § 53 
 
att arbetet med lokala processer och styrmedel utifrån strategin integreras i 
arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 
 
 
 
________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 Reglementspärmen 
 Strategi- och utveckling 
 Samtliga nämnder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 54 
 
Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden    Dnr 135/19 

 
Kommunallagen (5:35) föreskriver att motioner bör beredas så att kommunfull-
mäktige kan fatta beslut med anledning av motionen inom ett år efter att motio-
nen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom den tiden skall anmälan om 
vad som framkommit vid beredningen lämnas till kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige får vid sådan anmälan avskriva motionen från vidare handlägg-
ning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kommunstyrelsen årligen vid 
kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde redovisa de 
motioner som inte är färdigberedda. 
 
Nämndkansliet har upprättat förteckning över icke färdigberedda motioner per 
den 4 april 2019. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 91. 
 
Anförande hålls av Sigge Synnergård (L). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 55 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämndens årsredovisning för 2018 – ansvars-
frihet för nämnden    Dnr 114/19 
 
Annica Lindholm (V) och Christer Hansson (V) anmäler jäv och lämnar sam-
manträdet. 
 
Gemensamma Hjälpmedelsnämnden har den 18 mars 2019 inkommit med års-
redovisning för 2018. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 92. 
 
I ett anförande yrkar Örjan Andersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att årsredovisningen godkänns, samt 
 
att ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Härefter åter inträder Annica Lindholm (V) och Christer Hansson (V). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Gemensamma Hjälpmedelsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-04-29 
 

() 
 

  
 
 
KF § 56 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, 
Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Anders Randelius (samtliga M) angående 
införande av kommunala ordningsvakter    Dnr 267/17 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Freijd, Torbjörn Estelli, Stieg Anders-
son, Anders Randelius (samtliga M) anför i motion den 26 oktober 2017 ”Nu får 
det vara nog. I helgen knivskars en ung person svårt i centrala Hallstahammar, 
Hallstaparken har haft ett flertal inbrott på bara några dagar. Butiker och 
näringsidkare vittnar om att det är en mycket otrygg situation och anlitar vakt-
bolag för stora pengar. Hallstahammarsborna känner sig inte trygga i sin 
kommun. 
 
Under en längre tid har det varit stökigt i Hallstahammar med personrån, skade-
görelse och bråk. Det är inte acceptabelt. Det är också uppenbart att polisen inte 
klarar av sitt uppdrag. Polisen klarar inte att upprätthålla ordning och säkerhet i 
vår kommun. Det är polisens uppgift att stävja och klara upp brottslighet av det 
här slaget och det är de som får stå till svars med varför de misslyckas med sin 
uppgift. Men kommunen har också ansvar för trygghet. Kommunen måste gå in 
där polisen fallerar. Hallstahammars kommun måste stärka sitt trygghetsskapande 
arbete. 
Därför föreslår Moderaterna i Hallstahammar 
Att Hallstahammars kommun inför kommunala ordningsvakter 
Att Hallstahammars kommun tar fram avgränsade områden för ordningsvakterna 
med syfte att trygga säkerheten i centrala Hallstahammar” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 18 mars 2019 bland annat att 
de större butikerna har sedan flera år tillbaka anlitat väktare från tid till annan. 
Väktare får dock inte ingripa på samma sätt som polisen utan har endast be-
fogenheter att övervaka m m. Föreningen Vi i Hallsta inkom under våren 2018 
med en ansökan till kommunen om medfinansiering för att på prov kunna anlita 
ordningsvakter i syfte att öka tryggheten i Hallstahammars centrum. Ordnings-
vakter har utökade befogenheter att ingripa vid incidenter och händelser och 
kvarhålla personer tills polisen kommer. Det krävs dock tillstånd från Polis-
myndigheten för att kunna anlita ordningsvakter. Kommunen biträdde föreningen 
med en sådan ansökan. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet i april men då ingen formell ansökan fanns 
uppdrog styrelsen till arbetsutskottet att besluta i ärendet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott behandlade ärendet under våren och sommaren och 2018 varvid 
föreningen medgavs bidrag/medfinansiering. Kommunen och Vi i Hallsta var i 
augusti 2018 överens om att förlänga perioden för ordningsvakterna fram till den 
23 september. Under hösten har flera uppföljningsmöten genomförts med såväl 
Vi i Hallsta som polisen och vaktbolaget. Även kommuninvånare har i möten 
uttryckt sin uppskattning för projektet med ordningsvakter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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() 
 

 
 
 
Forts KF § 56 
 
Ärendet har behandlats av beredningsutskottet för Trygg och säker. Kommun-
styrelsens arbetsutskott har deltagit i mötena. 
 
Slutsatsen är att projektet har varit mycket lyckat för butiksägare, kommunin-
vånare, polisen och kommunen. Föreningen Vi i Hallsta och representanter för 
kommunen är överens att gå fram med ett förslag att ordningsvakter ska anlitas 
även under våren/sommaren 2019. Det som framkommit i uppföljningsmötena är 
att området för ordningsvakter behöver utökas något. Kommunen biträder i 
arbetet med att ansöka om utökat område för ordningsvakterna. Vi vet i dagsläget 
inte om denna ansökan kommer att beviljas. Föreningen Vi i Hallsta förväntas nu 
inkomma med en ny ansöka om bidrag/medfinansiering för anordnade av ord-
ningsvakter även för sommaren 2019. Upplägget är lika som sommaren 2018, d v 
s kommunen medfinansierar med ca 50 % av kostnaden och föreningen 50 %. 
Föreningen ansöker också om att för sin del ianspråkta viss del av outnyttjade 
utrymmet av verksamhetsbidraget. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 april 2019 § 93. 
 
I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) bifall till motionen. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i skri-
velse daterad den 18 mars 2019. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Bertil 
Bredin (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Stieg Andersson (M), 
Anita Westin Brodd (M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent 
Rydén (KD), Claes Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Sigrid Moser-
Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD). 
 
 
__________ 
Exp till: Jenny Landernäs, skrivelse 
 Hans Strandlund, skrivelse 
 Håkan Freijd, skrivelse 
 Torbjörn Estelli, skrivelse 
 Stieg Andersson. skrivelse 
 Anders Randelius, skrivelse 
 Kommunstyrelseförvaltningen, skrivelse 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 57 
 
Val av suppleant i Strömsholms utvecklings AB    Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i mars 2019 att entlediga 
Isabella Piva Hultström (M) från sitt uppdrag som suppleant i Strömsholms ut-
veckling AB och att valet ska tas upp vid dagens sammanträde 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Björn Brodd (M) som suppleant i Strömsholms utvecklings AB fr o m 
ordinarie årsstämma 2019 t o m årsstämma ordinarie 2020  
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Björn Brodd 
 STUTAB 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF§ 58 
 
Entledigande av fullmäktige 
 
Beate Kristofferson (S) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt upp-
drag som ersättare i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Beate Kristofferson (S) från uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Beate Kristofferson (S). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Beate Kristofferson 
 Länsstyrelsen i Västmanlands län 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 59 
 
Val till uppdrag i Coompanion Västmanland ekonomisk förening   
Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Coompanion Västmanland ekonomisk 
förening  
 
Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2019 fram till ordinarie föreningsstämma 2020: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Tony Frunk (S)  Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda  
 Coompanion Västmanland 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 60 
 
Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 
2022   Dnr 253/18 
 
Hanna Lostelius (C) anhåller i skrivelse den 29 april 2019 om att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden,  
 
att utse Özlen Özerol Frejd (C) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
t o m den 31 december 2022, samt  
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2022, 
efter Özlen Özerol Frejd (C) utse Hanna Lostelius (C).  
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Barn- och utbildningsnämnden (sekr) 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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