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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 

 

 

                Hallstaparken 

2022-10-31 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar klockan 18.30 – 21.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter och ersättare enligt bifogad för-

teckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr, sekreterare, ekonomichef Nicklas Erngren § 131 

 

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 7 november 2022 klockan 13.00  
 

Underskrifter  Paragrafer 126 - 148 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Rolf Hahre (S)    

 

 

 

 

  
 Justerande ……………………………………………………………………………………

……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………….. 
 Justerare Catarina Pettersson (S)   Claes Gustavsson (SD  
   
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige § 126 - 148 
  

Sammanträdesdatum 2022-10-31 
  

Anslaget uppsättes 2022-11-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget nedtages 2022-11-29 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 126 

 

Sammanträdets öppnande, utseende av ålderspresident 

 

Sekreterare Carina Iwemyr hälsar kommunfullmäktige och deras ersättare väl-

komna till dagens sammanträde och överlämnar ledningen av sammanträdet till 

ålderspresidenten Rolf Hahre (S).   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 127 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Catarina Pettersson (S) och Claes Gustavsson (SD) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 7 november 2022 klockan 13.00. 

 

I anslutning härtill framför ordföranden att de nya fullmäktige har fått väljarnas 

förtroende att styra kommunen under de närmaste fyra år och det är något som 

förpliktar. Kommunen har stora utmaningar framför sig. Då fullmäktige har varit 

förskonad från personangrepp i debatten kommer han inte att tillåta detta. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 128 

 

Val av valberedning för tiden t o m den 14 oktober 2026     Dnr 361/22 

 

Interimistiska valberedningen har behandlat ärendet den 25 oktober 2022 § 4. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i valberedningen för tiden t o m den 14 oktober 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Kjell Ivemyr (S) Catarina Pettersson (S)  

Rolf Hahre (S) Tony Frunk (S) 

Peter Ristikartano (MP) Natalie Umell (S) 

Reinder Nispeling (L) Rolf Korsbäck (S) 

Christer Hansson (V) Birgitta Vestman (S) 

Stieg Andersson (M) Håkan Freijd (M) 

Claes Gustavsson (SD) Sari Janssen (SD) 

Carina Byhlin (KD) Tommy Emterby (KD) 

Anna Gunstad Bäckman (C) Anders Johannesson (C) 

  

 

Ordförande    Kjell Ivemyr (S) 

1:e vice ordförande  Peter Ristikartano (MP) 

2:e vice ordförande  Stieg Andersson (M) 

 

 

_______ 
Exp: Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 129 

 

Ajournering 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ajournera sammanträdet under 20 minuter för att möjliggöra för den nu valda 

valberedningen att bereda förslag till val till kommunfullmäktiges presidium. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 130 

 

Val av kommunfullmäktiges presidium t o m den 14 oktober 2026 

Dnr 361/22 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i kommunfullmäktiges presidium för tiden t o m den 14 oktober 

2026 utse följande personer:  

 

Ordförande    Rolf Hahre (S)   

1:e vice ordförande  Tony Frunk (S) 

2:e vice ordförande   Stieg Andersson (M) 

 

 

 

_______ 
Exp: Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 131 

 

Delårsrapport per augusti 2022 för Hallstahammars kommun inklusive 

nämndernas redogörelse över verksamheterna per augusti 2022  

Dnr 216/22 

 

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) ska resultat, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 

redovisas vid två tillfällen varje år, en årsredovisning per helår, och minst en 

delårsrapport som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-

året. Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 163 att gemensam 

uppföljning av nämndernas verksamhet och resultat ska ske per sista mars 

(Resultatprognos) och per sista augusti (Delårsrapport) där delårsrapporten är en 

komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av årsprognos.  

 

Årsprognosen pekar på ett resultat på -23,8 miljoner kronor, det vill säga ett 

resultat som är 46,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Verk-

samheternas nettokostnader prognostiseras till -1 124,1 miljoner kronor och är 11 

miljoner kronor bättre än budget. Dock är det särskilt viktigt ett år som ser ut att 

ge underskott att titta på balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet för 2022 ser 

ut att bli nästan lika bra som 2021, +52 miljoner kronor. Verksamheternas resul-

tat beräknas bli 43,9 miljoner kronor bättre än budget. Finansnetto uppskattas bli 

90,0 miljoner kronor sämre än budget. Finansnettot är väldigt lågt och beror 

framför allt på orealiserade förluster på kommunens värdepappersportfölj. 2022 

har präglats av en stor ekonomisk oro på världsmarknaderna som gett stor påver-

kan på Hallstahammars kommuns resultaträkning.  

 

I förhållande till delåret 2021 så har kommunens intäkter ökat från 909 miljoner 

kronor till 943 miljoner kronor. Skatteintäkterna har ökat från 729 till 777 mil-

joner kronor och beror framför allt på gynnsammare slutavräkningar på skatten 

än fjolåret. Flera av de stora tillskotten av generella statsbidragen som gavs ut 

under 2020 som låg kvar under 2021 har nu under 2022 börjat fasats ut. Solidi-

teten i kommunen minskar från 56,8 % (40,3 %) till 55,6 % (39,6 %), värden 

inklusive hela ansvarsförbindelsen inom parentes, jämfört med årsskiftet. 

Måluppfyllelsen vid delåret blir lite haltande då det saknas många nya mätvärden 

för året. Det ekonomiska målet visar fortsatt gröna resultat på totalen och det är 

bara resultatmålet på +2% av skatter och statsbidrag som inte kommer uppnås på 

grund av de orealiserade förlusterna på kommunens värdepapper. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 198. 

 

Revisorerna har inkommit med sitt utlåtande och sin revisionsrapport över 

delårsrapporten den 20 oktober 2022. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 131 

 

Ekonomichef Nicklas Erngren redogör för delårsrapporten. Med anledning härför 

ställs frågor av Jenny Landernäs (M), Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby 

(KD). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

 

att fastställa delårsrapporten samt årsprognosen,  

 

att styrelsen och nämndernas redovisning följs upp i bokslut för 2022, samt 

 

att notera styrelsens och nämndernas rapporter som en anmälan. 

 

 

 

________ 
Exp till: Ekonomi- och finansenheten 

 Samtliga nämnder 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 132 

 

Riktlinjer för styrmodell för Hallstahammars kommun t o m 2027     

Dnr 294/22 
 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 27 september 2022 bland 

annat att Hallstahammars kommun är en politiskt styrd organisation. Vi har höga 

ambitioner och en stark vilja att utveckla och förbättra hela kommunen som en 

plats att leva, verka och bo på. Samtidigt är vi en del av en omvärld som är allt-

mer rörlig och komplex vilket ställer ökade krav på vår organisation. För att 

skapa kraft och förutsättningar att utveckla våra verksamheter i en riktning som 

motsvarar utmaningarna behöver styrning och ledning hållas samman i en 

gemensam struktur för planering, genomförande, uppföljning och förbättrings-

arbete. 

 

Förslaget till styrmodell är ett kommunövergripande dokument som gäller för 

hela kommunkoncernen, det vill säga styrelse, nämnder och helägda bolag. Den 

är även ett vägledande dokument för delägda bolag och förbund. Därmed fast-

ställs den av kommunfullmäktige. 

 

Dokumentet beskriver Hallstahammars kommuns styrmodell och ger en över-

gripande helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, 

samt vilka krav som ställs. Styrmodellen är indelad i tre delar: 

 

1. Inledning med centrala principer, lagar som styr och ansvar och roller. 

2. Beskrivning av styrmodellens olika delar och vilka gemensamma prin-

ciper som gäller för respektive del. 

3. Hur vi arbetar med styrkedjan i planering och uppföljning under året, 

vilka viktiga hållpunkter som finns och när olika moment ska genom-

föras. 

 

Det övergripande syftet med vår styrmodell är att politiska beslut ska få genom-

slag, att vi får god ekonomisk hushållning och att medborgarna får den kvalitet 

och service som kommunfullmäktige beslutat om. 

 

Styrmodellen har en kärna som består av tre delar; ekonomistyrning, målstyrning 

och kvalitetsstyrning. Styrmodellen redogör även för hur planerings- och upp-

följningsprocessen ser ut från övergripande nivå ner på verksamhetsnivå. För-

slaget till styrmodell utgår till stor del från befintliga strukturer och arbetssätt, 

men knyter ihop det och ger en gemensam struktur. Kopplat till styrmodellen 

kommer det finnas behov av att arbeta fram närmare tillämpningsanvisningar och 

stödmaterial. Det viktiga är att det ska vara lätt att göra rätt får våra verksam-

heter. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 195. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 132 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

I ett anförande yrkar Anders Johannesson (C) bifall till kommunstyrelsens för-

slag. Vidare yrkar han som ett tillägg till kommunstyrelsens förslag att styrmo-

dellen ska utvärderas och granskas. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M). 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) avslag på Anders Johannesson (C) 

tilläggsyrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige att avslå 

Anders Johannesson (C) tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa riktlinjer för styrmodell för Hallstahammars kommun t o m 2027, 

enligt tillhörande bilaga, samt 

 

att kommunstyrelsen medges att justera i bilagorna till riktlinjen. 

 

Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C) och Anders Johannesson 

(C) till förmån för Anders Johannessons (C) tilläggsyrkande. 

 

På begäran av Anna Gunstad Bäckman (C) beslutar kommunfullmäktige att 

Gunstad Bäckmans (C) synpunkter får antecknas till protokollet enligt följande: 

Styrmodellen ska granskas och utvärderas, oavsett vart i organisationen detta ska 

göras. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen 

 Samtliga nämnder 

 Kommunstyrelseförvaltningen 

 Kommunchefen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 133 

 

Anmälan av delårsrapporter 2022 – Räddningstjänsten Mälardalen, 

Kolbäcksådalens pensionsförbund, Västra Mälardalens överför-

myndarnämnd och AB Hallstahem   Dnr 289/22, 319/22, 296/22, 315/22 

 

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 kommunalförbund och gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen 

och redovisningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och be-

handlas av fullmäktige. 

 

AB Hallstahem, Kolbäcksådalens pensionsförbund, Västra Mälardalens över-

förmyndarnämnd och Räddningstjänsten Mälardalen har kommit in med delårs-

rapport per 31 augusti 2022. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 196. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera delårsrapporterna som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Hallstahem 

 Kolbäcksådalens pensionsförbund 

 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

 Räddningstjänsten Mälardalen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 134 

 

Skattesats för 2023     Dnr 317/22 

 

Hallstahammar har under flera år haft en konstant kommunalskatt på 21,81 skkr. 

Hallstahammar har 2022 länets näst lägsta kommunalskatt där bara Västerås har 

en lägre kommunalskatt. Västmanland har en genomsnittlig kommunalskatt på 

22,06 skkr, räknas Västerås bort ligger snittet på 22,25 skkr.  

 

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för kom-

munalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 199. 

 

I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S), Hans Strandlund (M) och Claes 

Gustavsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa utdebiteringen av kommunalskatt för år 2023 till 21:81 kronor per 

skattekrona.  

 

 

 

_______ 
Exp till: Ekonomi- och finansenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 135 

 

Regional avfallstaxa 2023 - VafabMiljö Kommunalförbund – för antagande    

Dnr 244/22 

 

Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 

2022 § 2. 

 

Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall, Vafab 

Miljö, är det de som tar fram förslag till ny avfallstaxa. Vafab Miljös direktion 

fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 2023 

till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget 

gör det svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även 

kommande år. För att undvika större höjningar framöver föreslås i stället en 

justering över flera år. Det är framför allt ökade kostnader för utsläppsrätter och 

drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov av ett antal justeringar i 

taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är 

även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga för-

ändringar. Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar en 

ökning på 3,5 %. Abonnemang för osorterat höjs med 8%. 

 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 september 2022 § 76 att inte 

avge något yttrande och socialnämnden beslutade den 29 september 2022 § 70 att 

överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande.  

 

Tekniska nämnden beslutade den 24 augusti 2022 § 78 att uttala att det är positivt 

att det har genomförts en översyn av taxan i syfte att korrigera de redaktionella 

avvikelser som har identifierats sedan taxan antogs och om en höjning av taxan är 

nödvändig så ser nämnden positivt på att VafabMiljö har antagit en miljöstyrande 

strategi. 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 73 att uttala att 

nämnden behöver bli kompenserad för de ökade kostnaderna som taxeökningen 

innebär då man inte haft möjlighet att planera in förutsättningar för nya taxor 

med övrigt mål- och budgetarbete. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 200. 

 

Anförande hålls av Anders Johannesson (C) i vilket han yrkar som ett tillägg till 

kommunstyrelsen förslag att Hallstahammars kommunen som ägare genom ägar-

direktiv lyfter upp och tydliggör behovet av effektiviseringar i förbundet.  

 

Anförande hålls av Jenny Hödefors (S). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 135 

 

I var sitt anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) och Catarina Pettersson (S) 

bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anders Johannessons (C) 

tilläggsyrkande 

 

Anförandens hålls av Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Anna Gunstad 

Bäckman (C), Claes Gustavsson (S) och Tommy Emterby (KD) i vilka de yrkar 

bifall till Anders Johannesson (C) tilläggsyrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med avslag 

på Anders Johannessons (C) tilläggsyrkande. 

 

Votering begärs och verkställs. 

 

Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för 

avslag på tilläggsyrkande röstar nej och de som röstar för bifall till Anders 

Johannessons (C) tilläggsyrkande röstar ja.  

 

Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 

 

Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 19 ledamöter röstat nej och 17 

röstat ja (bilaga 1 § 135/2022). Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå 

tilläggsyrkandet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således 

 

att för sin del anta regional avfallstaxa 2023 enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Claes Gustavsson (SD), Erik Mark (SD), Eva Björk-

lind (SD), Carolyn Karlsson (SD), Therese Eriksson (SD), Peter Vinkler (SD), 

Sari Janssen (SD), Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan Freijd 

(M), Stieg Andersson (M), Philip Jandovsky (M), Bertil Bredin (M), Tommy 

Emterby (KD), Carina Byhlin (KD), Anna Gunstad Bäckman (C) och Anders 

Johannesson (C). 

 

 

 

________ 
Exp till: VafabMiljö Kommunalförbund 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 

 Tekniska nämnden 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

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 2022     

Dnr 208/22 

 

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 tre (3) stycken ej 

verkställda beslut enligt LSS under kvartal 2, 2022. 

 

Socialnämnden har den 29 september 2022 § 68 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2022 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 201. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Socialnämnden 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 137 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlag 

kvartal 2 år 2022    Dnr 205/22 

 

Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 

socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-

nämnden 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 biståndsenheten har sammanställt en redovisning. Under kvartal 

2 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-

tjänstlagen.  

 

Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt en 

redovisning. Under kvartal 2 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  
 

Socialnämnden har den 29 september 2022 § 69 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2022 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 202. 

 

Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 
_________ 

Exp till: Socialnämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 138 

 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023    Dnr 320/22 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 210. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2023: 

 

20/2, 27/3, 24/4, 29/5, 15/6, 25/9, 30/10, 27/11 och 14/12 varvid sammanträdet 

den 27 mars som bland annat avser behandlingen av årsredovisningen börjar 

klockan 13.15 och sammanträdet den 15 juni och 27 november som bland annat 

avser behandlingen av mål och budget för 2024 skall börja klockan 13.15. 

 

Sammanträdet börjar klockan 18.30. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 139 

 

Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   Dnr 161/22 

 

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 6 oktober 2022. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 oktober 2022 § 211. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lägga redovisningen av ej färdigberedda motionsärenden till handlingarna. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 140 

 

Anmälan av motion av Bertil Bredin (M) m fl gällande at ett kommunalt 

bolag bildas för de kommunägda fastigheterna    Dnr 330/22 

 

Bertil Bredin, Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Håkan Frejd, Stieg Andersson 

och Philip Jandovsky samtliga (M) anför i en motion ”De kommunalt ägda fas-

tigheterna i Hallstahammar ägs och förvaltas dels av Hallstahem, dels av Hallsta-

hammars kommun varvid förvaltningen sköts av Tekniska Förvaltningen. Under 

de senaste åren har det uppdagats att flera av de kommunalt ägda fastigheterna 

skötts på ett undermåligt sätt. I några fall har det medfört att fastigheten måste 

rivas eller genomgripande renoveras till hög kostnad. Senaste exemplet är 

Nibbleskolan som måste rivas på grund av bristande underhåll. Skolan skulle ha 

kunnat användas i många år om underhållet skötts på rätt sätt. Det finns fler 

exempel samtidigt som många fastigheter förfaller utan att uppmärksammas. Det 

bristande underhållet innebär en kapitalförstöring som kommunens innevånare 

får betala genom högre skatt och genom att andra angelägna satsningar får skjutas 

på framtiden. I de fall då underhåll och investeringar görs sker ofta fördyringar 

och förseningar som spräcker både budgeten och tidplanen för beslutade åtgärder. 

Kulturhuset och Näslundsskolan är avskräckande exempel. En viktig orsak till 

missförhållandena är att ansvaret för planering, projektering, byggnation och 

underhåll av kommunens fastigheter ligger på Tekniska Förvaltningen som också 

har många andra tunga uppdrag. Gator, vägar, parker, lekplatser och offentlig 

utemiljö är stora ansvarsområden. På kommunens hemsida räknas tretton 

ansvarsområden upp, varav kommunala fastigheter är ett. Alla dessa ska ha delar 

av samma budget. Det är givetvis så att fastighetsunderhåll är en av de budget-

poster som får stryka på foten när det är ont om pengar och någon annan verk-

samhet kostar mer än budgeterat. Följden är att samhällsviktiga fastigheter som 

skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, kulturbyggnader mm. förfaller och 

blir oanvändbara. Problemen har ofta kommit som en överraskning för samtliga 

inblandade på grund av att det förebyggande underhållet inte fungerat. 

 

Många svenska kommuner har uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder. 

En sådan åtgärd är att avskilja fastighetsförvaltningen från den övriga verksam-

heten i Tekniska Förvaltningen. Sveriges Kommuner och Regioner har 2011 pub-

licerat en rapport: ”Fastigheter i bolag”, där man studerat ett antal kommuner av 

olika storlek som genomfört bolagisering av den kommunala fastighetsförvalt-

ningen. Slutsatsen är entydig. I samband med bolagisering sker en separation av 

ägande och kontroll av verksamheten. Fördelarna är att denna separation leder till 

att ansvar och styrning blir tydligare. Bolaget ges ett tydligt uppdrag att långsik-

tigt förvalta det kapital och de tillgångar som ägarna tillfört bolaget. Resultatet 

blir att ledningen för bolaget tydligare kan fokusera på sina uppgifter. Erfaren-

heter från Hallstahem, som förvaltar kommunens bostadsfastigheter är mycket 

goda. Nybyggnation och underhåll fungerar mycket bra, kostnaderna hålls inom 

budgeterade ramar samtidigt som insynen från boende och kommuninnevånare är 

god. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 140 

 

För att råda bot på problemen föreslår vi att:  

 ett av kommunen ägt bolag bildas och att detta tar över alla uppgifter som 

 Tekniska förvaltningen har för de kommunägda fastigheterna. ” 

 

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 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 141 

 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 

december 2022     Dnr 11/22 

 

Anna Åkerström (M) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från uppdraget 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Åkerström (M)  

t o m 31 december 2022 lämnas vakant. 

 

 
__________ 

Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 

 Nämndkansliet 

  

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 142 

 

Fyllnadsval av nämndeman t o m den 31 december 2023     Dnr 11/22 

 

Västmanlands Tingsrätt har entledigat Monica Hallström (M) från uppdraget som 

nämndeman och hemställer att Hallstahammars kommun ska utse ny 

nämndeman. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att som nämndeman efter Monica Hallström (M) t o m 31 december 2023 utse 

Jan Erik Fallberg (M). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Västmanlands Tingsrätt 

 Jan Erik Fallberg 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 143 

 

Fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 

2022   Dnr 11/22 

 

Jenny Landernäs (M) anhåller om att få bli entledigande från uppdraget som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Jenny Landernäs (M) från uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden, samt 

 

att som ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2022 

efter Jenny Landernäs (M) utse Hamida Hanou (M). 

 

 

 

________ 
Exp till: Jenny Landernäs 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 Hamida Hanou 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 144 

 

Fyllnadsval av ersätter i kommunstyrelsen t o m 31 december 2022    

Dnr 11/22 

 

Håkan Freijd (M) anhåller om att få bli entledigande från uppdraget som ersättare 

i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Håkan Freijd (M) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022 efter Håkan 

Freijd (M) utse Bertil Bredin (M). 

 

 

________ 
Exp till: Håkan Freijd  

 Bertil Bredin 

 Kommunstyrelsen 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 145 

 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen t o m 31 december 2022    

Dnr 11/22 

 

Jenny Landernäs (M) anhåller om att få bli entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Jenny Landernäs (M) från uppdraget som ledamot i kommun-

styrelsen, samt 

 

att som ledamot i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022 efter Jenny 

Landernäs (M) utse Håkan Freijd (M). 

 

 

 
________ 

Exp till: Jenny Landernäs 

 Håkan Freijd 

 Kommunstyrelsen 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 146 

 

Entledigande av fullmäktige    Dnr 361/22 
 

Ayah Ahmad (S) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Ayah Ahmad (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-

tige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning efter Ayah Ahmad (S). 

 

 

 
________ 

Exp till: Ayah Ahmad 

 Länsstyrelsen 

 Nämndkansliet 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 147 

 

Anmälan av revisionsrapporten ”Granskning av Kundcenters bemötande, 

service och tillgänglighet    Dnr 269/22 

 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallstahammars kom-

mun genomför en granskning av kundcenters verksamhet. Granskningens syfte är 

att granska om kundcenter drivs på ett ändamålsenligt sätt genom att vara 

tillgängligt samt om de tillhandahåller en god service såväl internt som externt 

samt har ett gott bemötande. KPMG:s sammanfattande bedömning är att 

kundcenter drivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt utifrån ovanstående 

uppdrag samt att kundcenter hela tiden arbetar med att förbättra den service som 

tillhandahålls.  

 

För att möjliggöra ytterligare utveckling av verksamheten föreslås en extern och 

intern undersökning som fokuserar på hur kundcenter uppfattas gällande 

tillgänglighet, service och bemötande samt en utveckling och uppdatering av 

kommunens webbsida. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen bemöter i skrivelse den 28 september 2022 för hur 

revisorernas rekommendationer kommer att beaktas i arbetet med tillgänglighet 

och service. 

 

Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2022 § 209 yttrat sig över 

revisionsrapporten samt överlämnat den till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera revisionsrapporten som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Kommunala revisionen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-10-31 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 148 

 

Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Anders 

Johannesson (C) gällande gemensamt räknesätt för fördelning av nämnds- 

och styrelseposter    Dnr 362/22  

 

Anna Gunstad Bäckman (C) och Anders Johannesson (C) anför i en motion 

”Under en mandatperiod kan mycket ske, och utgången i ett val kan skifta stort. 

Efter ett val pågår flera olika förhandlingar och olika beräkningar på diverse 

partikonstellationer. Då är det bra att ha goda förutsättningar att ha ett 

gemensamt sätt att fördela ledamötesplatser i nämnder och styrelser innan ett val 

görs. Undertecknad Anna Gunstad Bäckman yrkade på detta i valberedningens 

interimistiska sammanträde den 25 okt, men önskar att detta lyfts i 

kommunfullmäktige. 

 

Hur man fördelar platser efter ett val kan göras utifrån olika räknemodeller. Dvs 

det finns ett räknesätt som utgår ifrån faktiskt antal röster, och ett annat utifrån 

antal mandat i KF. Det är bra att varje parti räknar på samma sätt när de ska 

fördela platser eller är inne i förhandlingar efter ett val. 

Här ser vi att Hallstahammars kommun inte har beslutat om en gemensamt uttalad 

räknemodell. Detta kan ge en förlängd förhandlingsperiod och olika syn på 

mandatfördelning. 

 

Utifrån ovanstående föreslår Centerpartiet att: 

 

I god tid innan valet beslutar KF om ett gemensamt räknesätt att fördela mandat 

och styrelseposter.” 

 

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 

 

 

 

 


