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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 19.30 

 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare enligt bifogad förteckning, samt Carina Iwemyr, sekreterare, revisor 

Andreas Almqvist (MP) § 68. 

 

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 september 2020 klockan 15.30. 
 

Underskrifter  Paragrafer 66 - 83 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

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

  Rolf Hahre (S)  

 

 

 

 

 

 

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

……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………….. 
  Tony Frunk (S)    Tommy Emterby (KD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 66 - 83 
  

Sammanträdesdatum 2020-09-21 
  

Anslaget uppsättes 2020-09-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget nedtages 2020 -10-20 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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KF § 66 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

  

att utse Tony Frunk (S) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 28 september 2020 klockan 14.30. 
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KF § 67 

 

Sammanträden med fullmäktige resterande del av året 

 

Kommunfullmäktiges ordförande informerar att gruppledarna vid möte den 7 

september enats om att dagens sammanträde ska ske med reducerat antal leda-

möter. Vidare enades man om att vid fullmäktiges sammanträden i oktober, 

november och december ska fullt antal ledamöter (45 mandat) delta. Ersättare har 

då möjlighet att följa sammanträdet via närradions sändning.  

 

Då kommunen har att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, exempel-

vis avstånd, kommer sammanträdena fram till årsskiftet att hållas på Knytpunkten 

i Strömsholm. 
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KF § 68 

 

Revisionsrapport ”Granskning av samverkan kring barn som riskerar att 

fara illa”     Dnr 288/19 

 

På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 

PWC genomfört en granskning av socialnämndens och barn- och utbildnings-

nämndens arbete med barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 

Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. Syftet 

med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: Är samverkan 

mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ändamålsenlig när det 

gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa? 

 

Utifrån genomförd granskning är PWCs sammanfattande bedömning att social-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig 

samverkan när det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 

Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns rutiner för att hantera individärenden för båda nämnderna, men 

det saknas övergripande riktlinjer för samverkan. 

• På individnivå finns strukturer och organisation för samverkan för barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. På övergripande nivå saknas en 

styrning och organisering avseende barn som riskerar att fara illa. 

• Det förebyggande arbetet kan utvecklas avseende metoder och arbetssätt 

både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå. Exempelvis genom 

att utveckla och upprätta rutiner för förebyggande insatser. 

• Det sker ingen uppföljning av utvärdering av de samverkansformer som 

finns upprättade. 

 

I skrivelse från revisorerna daterad den 26 september 2019 rekommenderar 

revisorerna följande: 

• Riktlinjer och rutiner upprättas för samverkan. 

• Nämnderna säkerställer en ändamålsenlig struktur för samverkan på över-

gripande nivå. 

• Nämnderna säkerställer att mål för samverkan upprättas och att sam-

verkan följs upp och utvärderas. 

• Nämnderna utvecklar det förebyggande arbetet och upprättar rutiner för 

det. 

• Nämnderna utvecklar och kompletterar befintliga rutiner. 

 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över revisions-

rapporten. Socialnämnden beslutade den 12 december 2019 § 130 att överlämna 

”Rutin kring samverkan kring barn som riskerar att fara illa” som sitt yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019 § 89 att som sitt 

yttrande över revisionsrapporten överlämna förvaltningens skrivelse 
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Forts KF § 68 

 

daterad den 22 november 2019 där man bland annat anför att barn- och utbild-

ningsförvaltningens områdeschefer för grundskolan i samarbete med socialför-

valtningens områdeschef för individ och familj har arbetat fram en rutin för sam-

verkan för barn som far illa. I rutinen har revisionsrapportens rekommendationer 

följts om samverkan, struktur för samverkan på övergripande nivå, rutin för före-

byggande arbete och uppföljning och utvärdering av samverkan. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 153.   

 

Revisor Andreas Almquist (MP) redogör för revisionsrapporten. 

 

Anföranden hålls av Jenny Landernäs (M) och Ingvor Regnemer (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att notera revisonsrapporten som en anmälan. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Revisionen 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 
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KF § 69 

 

Detaljplan för Sörkvarns- Norra Västeråsvägen II, Dp 224 – för antagande    

Dnr 315/18  

  

Planförslaget omfattar fastigheterna Västtuna 1:198, och 1:382, XX och XX samt 

delar av Västtuna 1:377. Idag är marken i huvudsak planlagd för väg, 

bensinmack, garage och park. Fram till samråd handlades detaljplanen med 

standardförfarande men efter samrådet har kommunen, efter synpunkter, valt att 

ändra förfarandet och planen handläggs nu med utökat planförfarande.  

  

Syftet med detaljplanen är att upprätta bostadsbebyggelse i ett centralt läge, att 

fastställa nu gällande infrastruktur med gator, gång- och cykelvägar, cirkula-

tionsplats samt att reservera mark för dagvattenhantering. Syftet är också att 

möjliggöra en gång- och cykelväg till Handbackens lekplats.  

  

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har 

sammanställts i en samrådsredogörelse samt ett granskningsutlåtande.  

 

Samhällsbyggnadsenheten bedömer i skrivelse den 13 maj 2020 att den före-

slagna markanvändningen är lämplig och att planen är redo att antas.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 159.   

 

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

styrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

  

att anta detaljplan för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II, Dp 224, samt  

  

att detaljplanen för Sörkvarns – Norra Västeråsvägen II, Dp. 224, bedöms vara 

förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 

kapitlet i Miljöbalken. 

 

 

 

________ 
Exp till Samhällsbyggnadsenheten 
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KF § 70 

 

Principer för omprövning av tomträttsavgälder   Dnr 267/20 

 

Tekniska nämnden föreslår den 26 augusti 2020 § 82 att kommunfullmäktige ska 

anta principer för omprövning av tomträttsavgälder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 om principer för 

omprövning av tomträttsavgälder för småhus i Hallstahammars kommun. Prin-

cipen som används för att fastställa tomträttsavgäldens storlek är följande: mark-

taxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %. Beslutet omfattar även en spärregel som innebär 

att avgiften höjs med maximalt 50 % mot nu gällande avgäld år 1 och 2, maxi-

malt 100 % mot nu gällande avgäld år 3 och full avgift år 4. Vidare komplettera-

des principen genom kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2012 § 208 

om att det värde som finns inskrivet i Lantmäteriet Inskrivningsfastighetsregister 

per den 1 januari beslutsåret ska gälla som marktaxeringsvärde.  

 

Under 2019 var det fyra avtal för 2021 som berördes av spärregeln. I samband 

med kontakter med Lantmäteriet uppdagades det att den spärregel som beslutats 

inte är tillämplig. Enligt 13 kapitlet 10 § Jordabalken (1970:994) framgår att 

avgälden ska utgå med oförändrat belopp under en tidsperiod om minst 10 år. Det 

går därför inte att höja avgälden enligt föreslagen trappa. Med anledning av detta 

behövs en ny princip tas fram för beräkning av tomträttsavgäld. 

 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse den 12 augusti 2020 ny princip för 

omprövning av tomträttsavgälder. I skrivelsen anförs att det marktaxeringsvärde 

som ska ligga till grund för avgäldens storlek är det värde som finns inskrivet i 

Lantmäteriets Inskrivningsfastighetsregister per den 1 januari beslutsåret. Samt-

liga marktaxeringsvärden reduceras sedan med 20 % för VA-anslutning och/eller 

trädgårdsanläggningar som tomträttshavaren utfört. Avgäldsräntans storlek före-

slås enligt rättspraxis till 3,25 % för tioåriga avgäldsperioder och 3,5 % för tjugo-

årig avgäldsperiod. Hallstahammars kommun tillämpar huvudsakligen tioåriga 

avgäldsperioder men det finns ett antal äldre upplåtelser med tjugoårig avgälds-

period. Målsättningen är att kommunen ska ha tioåriga tomträttsavgälder. Befint-

liga tomträttsavtal med tjugoårig avgäldsperiod har dock rätt att kvarstå med den 

avgäldsperioden. 

 

Tekniska förvaltningen föreslår att tomträttsavgäldens storlek bestäms enligt 

följande princip:  

 

Tioårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %.  

Tjugoårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 %. 

 

Vidare föreslås att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratal kronor enligt 

allmänt förekommande avrundningsprinciper. 
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Forts KF § 70 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 165. 

 

Anförande hålls av Marijo Edlund (S) i vilket han yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sina beslut den 26 september 2011 § 165 samt den 26 

november 2012 § 208 anta följande principer för fastställande av tomträttsav-

gäldens storlek: 

 

Tioårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,25 %.  

Tjugoårig avgäldsperiod: Marktaxeringsvärdet x 0,8 x 3,5 %, 

 

att avgäldsbeloppet justeras till jämna hundratal kronor enligt allmänt före-

kommande avrundningsprinciper, samt  

 

att som marktaxeringsvärde ska gälla det värde som finns inskrivet i Lantmäteriet 

inskrivningsfastighetsregister per den 1 januari beslutsåret. 

 

 

 

________ 
Exp till:  Reglementspärmen 

 Tekniska nämnden 
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KF § 71 

 

Omprövning av tomträttsavgälder för år 2022   Dnr 270/20 

 

Tekniska nämnden föreslår den 26 augusti 2020 § 83 att kommunfullmäktige ska 

bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa avtal 

om ändring av tomträttsavgäldens belopp. 

 

Kommunen har 69 tomträttskontrakt som ska omregleras 2022. Samtliga avtal är 

10-årsavtal. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 § 165 att följande princip 

ska gälla vid omprövning av tomträttsavgälden för småhus: marktaxeringsvärdet 

x 0,8 x 3,25 %. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 26 november 2012 § 

208 om komplettering av princip för beräkning av tomträttsavgäld. Beslutet anger 

att marktaxeringsvärdet ska gälla det värde som finns inskrivet i Lantmäteriets 

inskrivnings fastighetsregister den 1 januari beslutsåret. Förslag till nya principer 

för avgäldsregleringen har tagits fram. Dessa har redovisats i särskilt ärende. 

Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om principerna för tomträttsavgälder 

vid sitt sammanträde i september 2020. Kommunfullmäktige beslutade vidare 

den 12 december 2014 § 174 om tomtpris vid friköp av tomträttsmark vid små-

hus.  

 

Sex av de 69 tomträttskontrakten som ska omregleras gäller handels- och indu-

stritomt.  

 

För handels- och industritomter beslutade kommunfullmäktige den 31 oktober 

2011 § 187 att dessa ska avgäldsregleras med beaktande av hur KPI (konsument-

prisindex) utvecklats under 10 år bakåt i tiden med januari som basmånad. 

 

Då kommunen efter beslut av kommunfullmäktige den 28 september 1987 § 130 

medger försäljning av tidigare upplåtna tomträtter erbjuds tomträttshavarna att 

friköpa tomträtten i samband med omregleringen av tomträttkontrakten. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 166.  

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa avtal 

om ändring av tomträttsavgäldens belopp enligt en till ärendet tillhörande bilaga 

med däri angivna belopp,  

 

att föreskriva att de nya avgäldsbeloppen endast gäller under förutsättning att 

frivillig överenskommelse träffas, samt 
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Forts KF § 71 

 

att bemyndiga tekniska nämnden att med berörda tomträttsinnehavare träffa 

avtal om försäljning av tomt som upplåts med tomträtt, dock med undantag för 

tomter som ägs samfällt. 

 

 

 

________ 
Exp till:  Tekniska nämnden 
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KF § 72 

 

Anmälan av tillsynsbesök hos Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 

2019   Dnr 126/20 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av överförmyndar-

verksamheten vid Västra Mälardalens överförmyndarnämnd den 26 november 

2019 och upprättat en rapport över inspektionen.  

 

Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att 

kritisera Västra Mälardalens överförmyndarnämnd på följande punkter:  

 

- Ingen överlämning av redovisningshandlingar vid byte av ställföreträdare 

- Ingen handläggning i ärende angående god man enligt 11 kap. 3 § föräldra-

balken (FB) i två års tid  

- Bristande tillsyn av redovisning ges i ett förmynderskap  

- Inget beslut om att förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB  

 

Västra Mälardalens överförmyndanämnd anför den 12 maj 2020 § 85 att nämn-

den arbetar medvetet och kontinuerligt med att kvalitetssäkra verksamheten. Ett 

led i kvalitetssäkringen har varit att omorganisera verksamheten på ett sådant sätt 

att enhetschef med enbart ansvar för överförmyndarkansliet anställts. För att 

ytterligare kvalitetssäkra verksamheten arbetas det med att aktualisera arbetssätt 

och rutiner. För att säkerställa rättsenlig handläggning arbetas det även med att ge 

medarbetare tillfälle att genomgå erforderliga utbildningar. Överförmyndar-

nämnden utökar även sin verksamhet med medarbetare för att följa upp ärenden 

och minska handläggningstider. Nämnden avser dessutom att arbeta fram en både 

kortsiktig samt långsiktig handling- och åtgärdsplan. Det för att säkerställa en 

strukturerad och målinriktad verksamhet.” Nämnden beslutade att överlämna 

yttrandet till medlemskommunerna. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 168 där man för 

egen del beslutat att Hallstahammars kommun, i egenskap av sin uppsiktsplikt, 

vill ta del av Västra Mälardalens överförmyndarnämnds kort- och långsiktiga 

handlings- och åtgärdsplan. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera rapporten som en anmälan. 

 

 
_________ 

Exp till: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
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KF § 73 

 

Reglemente för gemensamma hjälpmedelsnämnden – för godkännande  

Dnr 250/20 
 

Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente för gemen-

samma hjälpmedelsnämnen till respektive huvudman för godkännande. 

 

Reglementet för den gemensamma hjälpmedelsnämnden föreslås revideras för 

att möjliggöra deltagande på distans. Tillägget är utformat i enlighet med kom-

munallagen 6 kap. 24 § och 5 kap. 16 §, vilket innebär att samtliga deltagare ska 

kunna se och höra varandra i realtid och i övrigt delta på lika villkor. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 172.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för sin del godkänna förslag till reglemente för gemensamma hjälpmedels-

nämnden 

 

 

 

________ 
Exp till: Region Västmanland 

 Reglementspärmen 
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KF § 74 

 

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

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

(2001:453) kvartal 1 år 2020    Dnr 198/20 

 

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 äldreomsorgen har sammanställt en redovisning för kvartal 1 år 

2020. Under kvartal 1 finns ett ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL.  

 

Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 1 år 2020. Under kvartal ett finns tre ej verkställda beslut enligt 4 kap 

1 § SoL. 

 

Socialnämnden har den 18 maj 2020 § 28 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2020 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 174.   

 

Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) och Ingvor Regnemer (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 

________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 75 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1 år 2020 Dnr 

197/20 

 

Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 

skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten 

att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt 

inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvar-

talet kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  

 

Enligt socialförvaltningens upprättade redovisning finns det inga ej verkställda 

beslut enligt LSS under kvartal 1, 2020. 

 

Socialnämnden har den 18 maj 2020 § 49 beslutat att överlämna redovisningen 

av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2020 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 september 2020 § 175.   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 76 

 

Fyllnadsval av ledamot i regionens strategiska regionala beredning t o m den 

31 december 2022     Dnr 91/20 

 

Håkan Freijd (M) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i regionens strategiska regionala beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att entlediga Håkan Freijd (M) från uppdraget som ledamot i regionens stra-

tegiska regionala beredning, samt 

 

att som ledamot i regionens strategiska regionala beredning efter Håkan Freijd 

(M) t o m 31 december 2022 utse Jenny Landernäs (M). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Region Västmanland 

 Håkan Freijd 

 Jenny Landernäs 

 Nämndkansliet 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 77 

 

Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden t o m 31 december 2022 

Dnr 91/20 

 

Claes Göran Aspenryd (S) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från upp-

draget som ersättare i bygg- och miljönämnden från den 1 oktober 2020. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fr om den 1 oktober 2020 entlediga Claes Göran Aspenryd (S) från uppdraget 

som ersättare i bygg- och miljönämnden, samt 

 

att val av ersättare i bygg- och miljönämnden efter Claes Göran Aspenryd (S) tas 

upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Bygg- och miljönämnden (sekr) 

 Claes Aspenryd 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 78 

 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige    Dnr 376/19 

 

Claes Göran Aspenryd (S) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från upp-

drage som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Claes Göran Aspenryd (S) från uppdraget som ersättare i kommun-

fullmäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Claes Göran Aspenryd (S). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Claes Aspenryd 

 Kommunfullmäktige (sekr) 

 Nämndkansliet  

  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 79 

 

Fyllnadsval av uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund   Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 25 maj 2020 § 53 beslutat att enlediga Harriet 

Berggren (S) från uppdraget som ersättare för ombud i Västmanlans läns luftvårs-

förbund och att valet ska tas upp på dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att val av ersättare för ombud i Västmanlands läns Luftvårdsförbund efter Harriet 

Berggren (S) fram till ordinarie förbundsstämma 2021 tas upp på fullmäktiges 

nästa sammanträde. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Nämndkansliet  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 80 

 

Fyllnadsval till uppdrag i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen    Dnr 376/19 

 

Kommunfullmäktige har den 25 maj 2020 § 53 beslutat att enlediga Hanna 

Lostelius (C) från uppdraget som ersättare för ombud i Västmanlans läns luft-

vårsförbund och att valet ska tas upp på dagens sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att val av ledamot i stiftelsen Ekomuseum Bergslagen efter Hanna Lostelius (C) 

t o m 31 december 2022 tas upp på fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Nämndkansliet  

  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 81 

 

Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden t o m 31 december 2022     

Dnr 91/20 

 

Ewa Björklind (SD) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från uppdraget 

som ledamot i bygg- och miljönämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Ewa Björklind (SD) från uppdraget som ledamot i bygg- och miljö-

nämnden, samt 

 

att som ledamot i bygg- och miljönämnden efter Ewa Björklind (SD) t o m 31 

december 2022 utse Tobias Johansson (SD). 

 

 

 

 

__________ 
Exp till: Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Bygg- och miljönämnden (sekr) 

 Ewa Björklind 

 Tobias Johansson 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 82 

 
Fyllnadsval av nämndeman t o m den 31 december 2024   Dnr 60/16 

 

Sara Karlberg (C) anhåller om att få bli entledigad från sitt uppdrag som nämnde-

man.  

  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Sara Karlberg (C) från sitt uppdrag som nämndeman, samt 

 

att som nämndeman efter Sara Karlberg (C) t o m den 31 december 2024 utse 

Jouni Stålhahne (C).       

 

 

 
__________ 

Exp till: Sara Karlberg 

 Jouni Stålhahne 

 Västmanlands Tingsrätt 

 Nämndkansliet 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2020-09-21 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 83 

 

Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att Hallstahammars 

kommun ska stoppa direkta och indirekta inköp från Preem och Såifa      

Dnr 287/20 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Vårt sätt att leva förstör planeten. Vår 

civilisation kommer att gå under om vi inte stoppar utsläppen av växthusgaser. 

Till skillnad från tidigare civilisationer som har gått under så lämnar vår livsstil 

kvar en planet där det är svårt att leva.  Det är ont om tid. Vi hade kunnat börja 

minska utsläppen för 40 år sedan om vi hade tagit dåtidens vetenskap på allvar. 

Nu är det mer bråttom. Om vi ska nå Parisavtalets åtaganden för utsläppsminsk-

ningar så ska utsläppen minska med 10-15 procent årligen.  

 

I detta läge går det inte att bygga ut produktion av fossil bensin och diesel. Men 

det är just det som oljebolaget Preem planerar. Ett oljeraffinaderi kräver mycket 

energi och Preem planerar utöka sin produktion av bensin och diesel från fossil 

tjockolja med hjälp av fossil gas. De årliga icke förnybara utsläppen från utbygg-

nationen motsvarar utsläppen från samtliga personbilar i Västmanland, Söder-

manland och Örebro län tillsammans. Med utbyggnationen så skulle Preemraff i 

Lysekil bli Sveriges enskilt största utsläppskälla.  

Hallstahammars kommun köper in transport- och maskintjänster med hundra-

tusentals kronor årligen. Förflyttning av människor, varor och material sker idag 

mycket med Preems bränslen. Preem, genom sitt varumarke Såifa, har en be-

tydande andel av bränslemarknaden för tunga fordon.   

 

Därför vill Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar: 

-att Hallstahammars kommun startar en dialog med sina leverantörer med syfte 

att stoppa direkta och indirekta inköp från Preem och Såifa eftersom Preem inte 

tar klimatförändringarna på allvar. ” 

 

Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP).  

 

I ett anförande yrkar Hans Strandlund (M) att motionen inte ska få framställas. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Hans Strandlunds (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således. 

 

att motionen inte får framställas. 
 

 

 

 

 


