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KF § 1 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
  
att utse Barbara Hallström (L) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 25 februari 2020 klockan 08.30. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 2 
 
Information från Leader Mälardalen    Dnr 54/20 
 
XX, Leader Mälardalen, informerar om Leader Mälardalens verksamhet och om 
de projekt som bedrivits i Hallstahammars kommun. Leadermetoden är ett 
verktyg för att driva lokal utvekling och utgår från lokala förutsättningar och 
bygger på flernivåsamverkan. Leader skapar långsiktigaållbara lösningar på 
lokala utmaningar och inkluderar, involverar och arbetar behovsstyrt. Leader gör 
EU synligt och konkret på lokal nivå. Det finns ca 3 500 Leaderområden i Europa 
varav 53 finns i Sverige.  
 
Inom Leader Mälardalen kan man driva projekt inom följande områden: 
 

• Social inkludering 
• Lokal utveckling 
• Klimat, energi och miljö 
• Entreprenörskap och innovation 

 
Projekt som beviljats stöd under 2014-2020 i Hallstahammars kommun är: 
 

• Hästmuseum Strömsholm 
• Projektsamverkanspråmen Albert 
• Hästmuseum Strömholm webb app  
• Tiden  är nu – Där drömmar blir till 
• Skantzen i Hallstahammar 
• Hallstahammar i världen  
• 14 ”Småprojekt” (paraplyaktiviteter) 

 
Beviljade projektmedel för Hallstahammar under 2014-2020 är ca 4 420 000 kro-
nor och Hal medfinansieringen är ca 1 670 000 kronor. Därutöver är 14 000 tim-
mar ideellt engagemang motsvarande ca 3 150 000 kronor. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 3 
 
Bildande av Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun samt 
föreskrifter härför    Dnr 368/19 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november 2019 § 116 att Valstasjöns 
naturreservat ska bildas, att föreskrifter för naturreservat fastställs och att tek-
niska nämnden ska vara förvaltare av naturreservatet. 
 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för na-
turupplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska vär-
den kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och träd-
klädd betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogsmark. 
 
Föreskrifter och skötselplanen för reservatsbildningen har upprättats. Föreskrif-
terna ska möjliggöra att syftet med reservatet tillgodoses. Skötselplanen behand-
las i ett separat ärende.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 14 november 2019 bland 
annat att tätortsnära natur får en allt viktigare roll vid utveckling av hållbara stä-
der och samhällen och en god bebyggd miljö. De ekosystemtjänster som natur-
områden ger, bidrar till förbättrad folkhälsa genom bland annat möjligheten till 
att utöva friluftslivsaktiviteter. Naturen kan också fungera som mötesplatser som 
bidrar till inkludering och sammanhållning. Genom reservatsbildningen säker-
ställs tillgången till lättillgänglig natur i direkt närhet till befintlig och planerad 
bostadsbebyggelse. Upprättat förslag till reservatsföreskrifter och skötselplan är 
en avvägning mellan behovet av skydd för att nå syftet med reservatsbildningen 
och en skötselomfattning som långsiktigt kan upprätthållas. 
 
Tekniska nämnden har den 18 juni 2019 § 59 beslutade att man är positivt in-
ställd till bildandet av Valstasjöns naturreservat samt uttalar följande: ”Före-
slagen finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka 
samtliga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i sin 
budget medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskju-
tas årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens förut-
sättningar vara de som bestämmer genomförandetakten och ambitionsnivån på 
skötsel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens skrivelse 
som nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet.”  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2019 § 276 att återremittera ärendet 
i avvaktan på att en finansiell införandeplan tas fram för skötselplanen för natur-
reservatet.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2020 § 7. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 3 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 4 § i Miljöbalken bilda Valstasjöns naturreservat. enligt en 
till ärendet hörande bilaga 1, 
 
att med stöd av 7 kap 5, 6, och 30 §§ i miljöbalken fastställa föreskrifter för 
Valstasjöns naturreservat enligt en till ärendet hörande bilaga 2, samt 
 
att tekniska nämnden ska vara förvaltare av naturreservatet. 
 
 
 
 
________ 
Exp till Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 4 
 
Skötselplan för Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun 
Dnr 369/19 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 21 november 2019 att skötselplan för 
Valstasjöns naturreservat fastställs, att skötselåtgärder som erfordras för att uppnå 
syftet med reservatsbildningen finansieras med nettovinst av genomförda skogs-
skötselåtgärder inom reservatet, samt att finansieringen för övriga åtgärder därut-
över tas i beaktande i framtida budgetprocesser.  
 
Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla tätortsnära värden för natur-
upplevelser, friluftsliv och rekreation, att bevara och utveckla biologiska värden 
kopplade till Valstasjön med omgivande strandängar, våtmarker, och trädklädd 
betesmark samt att bevara och utveckla biologiska värden i skogsmark. Utifrån 
syftet med reservatet sätts lämpligen vissa övergripande målsättningar för fri-
luftslivet och för utvecklingen av biologiska värden. Reservatsbildningens 
huvudsakliga målsättning för friluftslivet är att området skyddas från exploate-
ring. Övergripande skötsel av skogsmark kan också bidra till stärkt friluftsliv. 
 
En skötselplan för reservatsbildningen har upprättats. Reservatet har indelats i 
fem skötselområden:  

1. Vatten, fuktängar, trädklädd betesmark och skogsbete 
2. Lövdominerad skog 
3. Planterad granskog 
4. Barrskog med inslag av kärrmarker  
5. Social ”lekskog” 

 
Den skötsel som sker enligt den certifieringsanpassade skogsbruksplanen ska 
följas upp årligen. Skötselåtgärder som ombesörjs av förvaltaren ska genomföras 
och följas upp i sådan omfattning att syftet med reservatet inte åsidosätts. För-
valtaren beslutar om prioriteringsordning för uppförande av i skötselplanen redo-
visade anläggningar. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 18 juni 2019 § 59 att man är positivt inställd till 
bildandet av Valstasjöns naturreservat men uttalade även följande: ”Föreslagen 
finansiering av skötselåtgärder inom naturreservatet kommer inte att täcka samt-
liga kostnader som föreslås i skötselplanen. Tekniska nämnden har inte i sin bud-
get medel för att täcka dessa kostnader och att medel behöver därför tillskjutas 
årligen. Tekniska nämnden bör också utifrån tekniska förvaltningens förutsätt-
ningar vara de som bestämmer genomförandetakten och ambitionsnivån på sköt-
sel- och utvecklingsåtgärder. I övrigt överlämnas förvaltningens skrivelse som 
nämndens synpunkter i övrigt på bildandet av naturreservatet”. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 4 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2019 § 276 att återremittera ärendet 
gällande skötselplan för Valstasjöns naturreservat till tekniska nämnden för 
framtagandet av en finansiell införandeplan. I avvaktan på att en finansiell in-
förandeplan tas fram för skötselplanen för naturreservatet beslutade kommunsty-
relsens även den 2 december 2019 § 275 att återremittera ärendet om bildande av 
Valstasjöns naturreservat i Hallstahammars kommun. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 24 januari 2020 bland annat att 
finansieringen av driften för naturreservatet bör vara en del av gata/park avdel-
ningens ordinarie driftsbudget och att ambitionsnivån måste anpassas efter drifts-
budgeten. Inför inrättandet av naturreservatet finns initiala kostnader som behö-
ver täckning. Det rör sig om utmärkning av reservatsgränsen, skyltning, inmät-
ning av stigar, framtagande av informationsmaterial samt en allmän genomgång 
av riskträd och framkomlighet inom reservatet. Förvaltningen föreslår att de ini-
tiala kostnaderna för inrättandet av reservatet bekostas genom uttag från skogs-
kontot om maximalt 200 000 kronor år 2020. Ett granbestånd som drabbats av 
granbarkborreangrepp inom reservatsområdet är avverkningsanmält och ett visst 
netto kommer därför att finnas från skogen inom reservatet. Avverkningen inom 
reservatet förväntas dock inte täcka hela kostnaden för inrättandet. Utöver de ini-
tiala kostnaderna och kostnaderna för årlig drift behöver också en prioriterings-
plan tas fram för framtida investerings- och underhållsbehov kopplat till skötsel-
planens långsiktiga mål. Förvaltningen föreslår att denna ska presenteras för tek-
niska nämnden senast i november 2020. Förvaltningen föreslår att budget för 
kommande utvecklingsprojekt inom reservatet beslutas i samband med ordinarie 
budgetprocess och att man då vid varje enskilt tillfälle beslutar om vart finansie-
ringen tas ifrån. Tekniska nämnden har den 29 januari 2020 § 4 beslutat att uttala 
att de initiala kostnaderna för inrättandet av Valstasjöns naturreservat finansieras 
genom uttag från skogskontot motsvarande maximalt 200 000 kronor år 2020. 
Vidare har nämnden för egen del beslutat dels att en driftsplan som redovisar de 
skötselinsatser som bedrivs utanför skogsbruksplanen för att uppnå reservatets 
syften, dels att en prioriterad investerings- och underhållsplan kopplat till sköt-
selplanens långsiktiga mål, skall redovisas för nämnden. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2020 § 8. 
 
I ett anförande yrkar Reijo Tarkka (V) att miljöstrateg Tomas Norrman skall vara 
beställare för åtgärder i reservat samt att utöver 200 000 kronor i startkostnader 
ytterligare tillföra 100 00 kronor för åtgärder inom reservatet för år 2020 i av-
vaktan på att tekniska kontoret skall lämna förslag om slutlig finansieringsplan.  
 
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilket han yrkar som ett tillägg till 
kommunstyrelsens förslag att ytterligare 100 000 kronor ska destineras till 
Valstasjöns naturreservat under 2020. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 4 
 
Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Reijo Tarkkas (V) yrkande. 
 
I ett anförande yrkar Marijo Edlund (M) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag och avslag på dels Reijo Tarkkas (V) yrkande, dels 
Peter Ristikartanos (MP) tilläggsyrkande.   
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att fastställa skötselplan för Valstasjöns naturreservat,  
 
att delegera till kommunstyrelsen att revidera skötselplanen, samt  
 
att tekniska nämnden under 2020 ska redovisa sin prioriterade investerings- och 
underhållsplan kopplat till skötselplanens långsiktiga mål för kommunstyrelsen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm 
(V) och Christer Hansson och Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
________ 
Exp till:  Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden 
 Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 5 
 
Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund – för 
antagande    Dnr 8/19 
 
VafabMiljö kommunalförbund har inkommit med förslag till renhållningsföre-
skrifter för VafabMiljö Kommunalförbund till Hallstahammars kommun för 
antagande.  
 
Enligt förbundsordning för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för 
medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger kommu-
nerna i 15 kap Miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit fram förslag 
till nya renhållningsföreskrifter där kommunernas synpunkter från tidigare 
granskningstillfälle har tagits i beaktande.  
 
Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall som uppstår i medlemskommunerna ska hanteras. Med 
”därmed jämförligt avfall” avses vanligen avfall som uppstår i verksamheter, 
men som påminner om avfall som uppstår i hushåll - exempelvis städsopor. De 
omfattar bland annat anvisningar om sortering, placering av kärl och andra be-
hållare, utformning av hämtställen, hämtningsintervall, transportvägar och 
ansvarsfördelning. I avfallsföreskrifterna finns också regler om undantag, exem-
pelvis uppehåll i avfallshämtningen och eget omhändertagande av hushållsavfall. 
 
Tekniska förvaltningen anför att man har granskat det reviderade förslaget till 
regionala renhållningsföreskrifter och bedömer att det är väl genomarbetat. 
Tekniska nämnden har den 29 januari 2020 § 6 beslutata uttala att man inte har 
något att erinra mot Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen lämnar i skrivelse den 14 januari 2020 synpunkter 
på förslaget, t ex att yrkesmässiga verksamheter inte ska behöva redovisa upp-
gifter om sitt verksamhetsavfall till förbundet eftersom detta avfall omfattas av 
bygg- och miljöförvaltningens tillsyn. Att samla in sådana uppgifter ingår inte i 
förbundets uppdrag. Man belyser även att det i inledningen står att föreskrifterna 
träder ikraft 2020-01-01. De gamla föreskrifterna gäller till dess att ett nytt beslut 
om föreskrifter antas i kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden har den 30 
januari 2020 beslutat att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2020 § 10. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 5 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Hallstahammars kommun för sin del anta renhållningsföreskrifter för Vafab-
Miljö Kommunalförbund, samt 
 
att överlämna bygg- och miljönämndens synpunkter till VafabMiljö Kommunal-
förbund. 
 
 
 
________ 
Exp till VafabMijlö Kommunalförbund 
 Kommunfullmäktige 
 Reglementspärmen 
 Samtliga nämnder 
  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 6  
 
Försäljningspris för industrimark i Hallstahammars kommun   Dnr 36/20 
 
Hallstahammars kommun har industrimark med ett mycket attraktivt läge i ome-
delbar anslutning till E18. Nuvarande försäljningspris för planlagd industrimark 
uppgår till 80 kr/m2 efter kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2013 § 3. 
Kostnader för av avstyckning, bygglov, alla typer av anslutningsavgifter samt 
kart- och mättjänster tillkommer på priset. Kommunen lämnar inte heller något 
grundförstärkningsbidrag. 
 
Kommunen ska inte bedriva näringsverksamhet som har som mål att generera 
vinst, däremot är det önskvärt att man får täckning för självkostnader, dvs för 
markvärdet, markberedning och byggandet av infrastruktur. Då priset för indu-
strimark har varit oförändrat under en längre tid, finns nu anledning att göra en 
prisjustering då både kostnaderna för att exploatera marken och markvärdet i sig 
har ökat. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 januari 2020 bland annat att 
kommunen verkar för att skapa attraktiva industriområden med en bra samman-
sättning av företag som skapar arbetstillfällen, tillför något till orten samt attra-
herar andra företagsetableringar. Eriksbergs industriområde har ett mycket 
attraktivt läge med sin närhet till E18 och det faktum att man kan nå flera av lan-
dets större städer inom en timme. Dagens prissättning speglar inte det marknads-
mässiga priset och ger inte heller kostnadstäckning för att exploatera marken, det 
vill säga markberedning samt anläggandet av gator och belysning för allmänt 
ändamål. Förvaltningen har gjort en avvägning av möjlig prissättning och före-
slås en höjning av priset med 50 %, vilket skulle ge ett pris för industrimark på 
120 kr/m2. Som tidigare tillkommer kostnader för avstyckning, bygglov, alla 
typer av anslutningsavgifter samt kart- och mättjänster på priset. Kommunen 
lämnar inte heller något grundförstärkningsbidrag.  
 
Tekniska nämnden föreslår den 29 januari 2020 § 10 att försäljningspris på 
industrimark fastställs till 120 kr/m2, vartill kommer kostnader för avstyckning, 
bygglov, alla typer av anslutningsavgifter, kart- och mättjänster, samt att inget 
grundförstärkningsbidrag ska lämnas. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2020 § 13. 
 
I var sitt anförande yrkar Marijo Edlund (S) och Hans Strandlund (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 6 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att upphäva sitt beslut den 25 mars 2013 § 3 och från och med den 1 mars 2020 
fastställa försäljningspris på industrimark till 120 kr/m2, vartill kommer kost-
nader för avstyckning, bygglov, alla typer av anslutningsavgifter, kart- och mät-
tjänster, samt att inget grundförstärkningsbidrag ska lämnas. 
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 7 
 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd äskande om medel för 2020 
Dnr 209/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämnden 
i Hallstahammars kommun skall ingå i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
från och med den 1 januari 2019 samt att godkänna förslag till budget och regle-
mente för Västra Mäldalens överförmyndarnämnd.  
 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd anför i skrivelse att man inför år 2020 
lagt ett äskande om 500 000 kronor totalt för de fem samverkanskommunerna. 
Detta utifrån ökade arvoderingar, lönekostnader samt för att bibehålla personal. 
Ett delårsbokslut har skrivits fram utifrån augusti med kommentarer till ekonomi 
och kvalitet. Vidare framgår att Hallstahammars kommuns ställföreträdarkostna-
der uppgår för perioden 2019-01-01–2019-08-31 till 1 263 000 kronor. Av dessa 
kostnader har 764 792 kronor fakturerats till och med maj. Endast ett fåtal arvo-
den återstår att utbetala. Hallstahammars kommuns ställföreträdarkostnader för-
väntas överstiga budgeterad kostnad och kommunen ska enligt budget betala  
1 033 200 kronor för överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliets admi-
nistration. Av detta har 430 500 kronor fakturerats fram till och med maj. Det 
som återstår att fakturera för delår/augusti är 258 300 kronor och beräknat för 
helår 602 700 kronor för administrativa kostnader. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 25 november 2019 bland 
annat att sedan årsskiftet 2020 har förvaltningen märkt av en fördröjning av 
underlag, sen återredovisning samt en släpande fakturering av de kostnader som 
ska faktureras från nämnden. Även äskandet kom sent då det först inte innehöll 
några egentliga underlag. Förvaltningen anför att äskandet bör godkännas men att 
inte justera driftbudgeten då ärendet tas upp för sent i budgetprocessen.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 3 februari 2020 § 16. 
 
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att, under förutsättning av att övriga parter godkänner sina respektive andelar av 
budgeten, för sin del godkänna Hallstahammar kommuns andel av Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnds budget för 2020. 
 
 
 
________ 
Exp till: Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
 Ekonomi- och finansenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 8 
 
Anmälan av motion av Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) 
angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor 
Dnr 56/20 
 
Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) anför i en motion ”Vi har alla 
läst och hört om hur missbruket av narkotika sprider sig länger och längre ner i 
åldrarna. Många föräldrar är oroliga över utvecklingen, Hallstahammar är tyvärr 
inget undantag. Det finns ingen universallösning på problemen med det finns 
andra olika åtgärder som kan genomföras för att bidra till att få bukt med pro-
blemet. En åtgärd är narkotikahundar i skolorna. Polismyndighetens riktlinjer ger 
oss möjligheten att använda narkotikahundar i brottsförebyggande syfte. Genom 
att möjliggöra för polisen att använda hundar för sökning av droger i skolan så 
får vi större möjligheter att upptäcka narkotikan innan den säljs av en ungdom 
till en annan. Inget får lämnas åt slumpen när det gäller våra ungdomars samtid 
och framtid. Vi måste gemensamt jobba för drogfria skolor. 
 
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Hallstahammars kommun: 
 
Att kommunen inför möjligheten för polisen att använda sig av narkotikahundar 
för oanmälda besök i kommunens skolor. 
 
Att polisen ges möjlighet att använda kommunens skolor under utbildning av 
narkotikahundar. 
 
Att skolan bidrar med information om riskerna med droger genom att bjuda in 
föreläsare som har erfarenhet på området.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-
tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 9 
 
Anmälan av interpellation av Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica 
Lindholm (V) och Christer Hansson (V) angående generella statsbidraget 
Dnr 27/20 
 
Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Christer Hansson 
(V) anför i interpellation den 13 februari 2020 ”Hur avser Majoriteten att an-
vända de ytterligare generella medel på 5,5 miljoner som kommunen erhållit ?” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 10 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 
2022    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade en 16 december 2019 att entlediga Anna-Lena 
Gabrielsson (S) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022 efter 
Anna-Lena Gabrielsson (S) utse Monica Granberg (S).  
 
 
 
__________ 
Exp till: Monica Granberg 
 Löneenheten 
 Nämndkansliet 
 Barn- och utbildningsnämnden (sekr)  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 11 
 
Entledigande av ersättare i valnämnden t o m 31 december 2022   Dnr 376/19 
 
Tomas Andersson (S) anhåller i skrivelse den 14 januari 2020 om att bli entle-
digad från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Tomas Andersson (S) från uppdraget som ersättare i valnämnden, 
samt  
 
att valet av ersättare i valnämnden t o m 31 december 2022 kommer att tas upp på 
fullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Tomas Andersson 
 Sekreterare KF 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 12 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021 
 
Ombud  Ersättare 
 
Barbara Hallström (L)  Lennart Ahlström (S) 
 
Val av fem ledamöter jämte fem suppleanter varav en som ordförande och en 
som vice ordförande i bolagets styrelse för tiden från ordinarie årsstämma 2020  
t o m ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ledamöter Suppleanter  
 
Rolf Hahre (S) Christina Aspenryd (S) 
Kjell Ivemyr (S) Bo Eriksson (S) 
Reinder Nispeling (L)  Anders Johannesson (C) 
Bertil Bredin (M)   Eleonor Zeidlitz (MP) 
Jan-Erik Fallberg (M)  Mikael Ovesson (KD) 
 
 
Ordförande:  Rolf Hahre (S) 
Vice ordförande: Reinder Nispeling (L) 
 
 
Anm: Lekmannarevisorer och revisor är valda t o m årsstämma 2023: 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 AB Hallstahem 
 Samtliga valda 
  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 13 
 
Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a  
Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk 
förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud Ersättare 
 
Hanane Haddad (L)  Örjan Andersson (S) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 
2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Revisor Ersättare 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
Anm Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden utser sina representanter 
från ordinarie föreningsstämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021  
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Sporthallen ek för 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 14 
 
Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening     
Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands Tolkservice ekonomisk 
förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud Ersättare 
 
Birgitta Westman (S) Birgitta Hagström (S) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie förenings-
stämma 2020 t o m ordinarie föreningsstämma 2021. 
 
Ledamot  
 
Barbara Hallström (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 15 
 
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 
 
 
Val av två ledamöter varav en ordförande jämte två suppleanter i bolagets sty-
relse för tiden från ordinarie årsstämma 2020 t o m ordinarie årsstämma 2021 
 
Ledamöter  Suppleanter 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) Catarina Pettersson (S) 
Anders Randelius (M)  Björn Brodd (M) 
 
  
Ordförande:     Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
Anm: Lekmannarevisorer är valda t o m årsstämma 2023: 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Strömsholms Utvecklings AB 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 16 
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarenergi Elnät AB för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Kjell Ivemyr (S) 
 
Ledamot   Suppleant 
 
Sigge Synnergård (L) Tony Frunk (S) 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Mälarenergi Elnät AB 
 Samtliga valda 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 17 
 
Val till uppdrag i Coompanion Västmanland ekonomisk förening   
Dnr 376/19 
 
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 
2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Tony Frunk (S)  Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda  
 Coompanion Västmanland 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 18 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Vattenförbund: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordina-
rie förbundsstämma 2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Per Wernberg (C)   Rolf Korsbäck (S)  
  
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-
bundsstämma 2020 t o m ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Revisor  Ersättare  
 
Per Hedfors (M)   Tomas Andersson (S) 
 
Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2020  
t o m ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Ledamot 
 
Lennart Ahlström (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Kolbäcksåns Vattenförbund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 19 
 
Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarens Vattenvårdsförbund: 
 
Val av ett eller flera ombud varav ett som röstombud för tiden fr o m ordinarie 
förbundsstämma 2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Ombud  
 
Tony Frunk (S) 
Per Wernberg (C) 
Bengt Hultin (V) 
 
Röstombud 
 
Per Wernberg (C) 
 
 
Anm; Ledamot vald på t o m stämma 2021 (väljs på 2 år) 
 
__________ 
 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Mälarens vattenvårdsförbund 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 20 
 
Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Stiftelsen för främjande av trafiken på 
Strömsholms kanal: 
 
Val av ett röstombud jämte en ersättare vid årssammanträde med representant-
skapet för tiden fr o m årssammanträdet med representantskapet 2020 fram till 
årssammanträdet med representantskapet 2021: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Reijo Tarkka (V)   Rolf Hahre (S) 
 
Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2020 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2021: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
Förslag till den av stiftelsen utsedda ombudet vid årssammanträdet med repre-
sentantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i kanabolagets styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2020 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2021: 
 
Ledamot tillika ordförande Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 21 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesföre-
ning: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid fiskestämma för tiden fr o m ordinarie 
fiskestämma 2020 fram till ordinarie fiskestämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Lennart Andersson (S)  Bengt Hultin (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 22 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns Luftvårdsförbund: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid stämma med Västmanlands läns Luft-
vårdsförbund för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 2020 fram till ordinarie 
förbundsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Tony Frunk (S)  Harriet Berggren (S) 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-
stämma 2020 t o m ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Ledamot 
 
Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Västmanlands läns luftvårdsförbund 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 23 
 
Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Nätverk för byggnadsvård i Västman-
land: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämmor med föreningen Nät-
verk för byggnadsvård i Västmanland för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Hans Petersson (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Nätverk för byggnadsvård i Västmanland 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 24 
 
Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kommuninvest ekonomisk förening: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) Catarina Pettersson (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Kommuninvest ekonomisk förening 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 25 
 
Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Intresseföreningen Bergslaget: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 
2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Örjan Andersson (S)  Hans Petersson (V) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Intresseföreningen Bergslaget 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 26 
 
Val till uppdrag i Förbundet Agenda 2030   Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Förbundet Agenda 2030: 
 
Val av ett ombud vid stämma i Förbundet Agenda 2030 för tiden fr o m ordinarie 
förbundsstämma 2020 fram till ordinarie förbundsstämma 2021: 
 
Ombud    Ersättare 
 
Anders Johannesson (C) Peter Ristikartano (MP) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Förbundet Agenda 2030 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 27 
 
Val till uppdrag i Fibra AB    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Firbra AB:  
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Eric Tranehag (L)   Thure Andersen (S) 
 
Ombudets förslag vid årsstämman 
 
Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Fibra AB styrelse för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Ander Johannesson (C)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 FibraAB  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 28 
 
Val till uppdrag i Samkom AB    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Samkom AB:  
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-
stämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Eric Tranehag (L)   Thure Andersen (S) 
 
Ombudets förslag vid årsstämman 
 
Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Samkom AB styrelse för tiden  
fr o m ordinarie årsstämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Anders Johannesson (C)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Samkom AB 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 29 
 
Val till uppdrag inom Inera AB     Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Inera AB 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S) Jenny Landernäs (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Inera AB 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 30 
 
Val till uppdrag inom Leader Mälardalen    Dnr 376/19 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Mälardalen 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 
föreningsstämma 2020 fram till ordinarie årsstämma 2021: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 
 
Val av en ledamot i styrelsen tillika LAG för tiden fr o m ordinarie årsstämma 
2020 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ledamot 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Leader Mälardalen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 31 
 
Val till uppdrag i Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företagshälsovård  
Dnr 376/19  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag i Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företags-
hälsovård: 
 
Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-
narie föreningsstämma 2020 fram till ordinarie föreningsstämma 2021: 
 
Ombud   Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S) Hans Strandlund (M) 
 
Val av en ledamot i föreningens styrelse fr o m ordinarie föreningsstämma 2020 
fram till ordinarie föreningsstämma 2021 
 
Ledamot 
 
Tony Frunk (S) 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 32 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 
2022    Dnr 376/19 
 
Hanna Lostelius (C) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Hanna Lostelius (C) från uppdraget som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden, samt  
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022 efter 
Hanna Lostelius (C) utse Anna Pettersson (C).             
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Barn- och utbildningsnämnden (sekr)  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-02-17 
 

() 
 

  
 
 
KF § 33 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att bygga gång- och 
cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck – gång- och cykelväg Eriksberg – 
Kolbäck, etapp 1    Dnr 30/20 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det saknas en gång- och cykelväg 
mellan Kolbäck och Hallstahammar. För att kunna nå arbetsplatserna i Eriksbergs 
samt Hallstahammars tätorts östra delar på ett smidigt sätt så behövs det en gång- 
och cykelväg mellan Kolbäck och Eriksberg.  
Trafikverket är väghållare för vägen Kolbäck - Eriksberg, även kallad Hallsta-
vägen och väg 619. På den delen av sträckan som går genom Kolbäcks tätort har 
vägen och dess trottoarer så pass omfattande skador att det finns varningsskyltar. 
Vägen kommer med stor sannolikhet att byggas om under de närmaste åren pga 
skadorna.  
Då man ändå ska göra stora åtgärder på vägen så borde det vara självklart att 
passa på och bygga första etappen av cykelbanan Kolbäck - Eriksberg på samma 
gång då det är samma vägkropp som berörs. En cykelbana längs Hallstavägen 
skulle även göra det säkrare att cykla från Herrevad till förskolan Lärkan och t ex 
säkra gångvägen från det relativt nya flerbostadshuset vid Hallstavägen till 
Kolbäcks centrum.  
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-inleder en dialog med Trafikverket i syfte att inom de närmaste åren få till en 
gång- och cykelväg längs Hallstavägen i Kolbäck.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-
tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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