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Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar klockan 18.30 – 20.10 
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Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter och ersättare enligt bifogad för-

teckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr, sekreterare 

 

Utses att justera Ingvor Regnemer (S) och Erik Mark (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, måndagen den 27 februari 2023 klockan 11.00 
 

Underskrifter  Paragrafer 1 - 20 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

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

  Rolf Hahre (S)  

 

 

 

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

……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………….. 
 Justerare Ingvor Regnemer (S)     Erik Mark (SD) 
   



 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige § 1 - 20 
   

Sammanträdesdatum 2023-02-20 
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Anslaget nedtages 2023-03-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 1 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Ingvor Regnemer (S) och Erik Mark (SD) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 27 februari 2023 klockan 11.00. 

 

 

 

Sammanträde har inletts med att inviga ”nya” fullmäktigesalen. Fullmäktigesalen 

har fått nya möbler, nytt golv och ny teknik. Konstverket, Färg i luften, av 

Kjartan Slettermark som har varit nedmonterat har renoverats och delar av det har 

satts upp på sin ursprungliga plats. 

 

Ordföranden lämnar en tillbakablick på hur länge upprustningen av fullmäk-

tigesalen har var föremål för diskussion.  
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KF § 2 

 

Partistöd 2023    Dnr 29/23 

 

Ekonomi- och upphandlingsenheten anför i skrivelse den 18 januari 2022 att man 

på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram förslag till partistöd för 

2023. Utifrån förändringarna av mandatfördelning i kommunfullmäktige så före-

slås att, för 2023 års utbetalning av partistöd, grundstödet uppgår till 15% av 

budgeten och resterande belopp fördelas ut i mandatstöd. Förändringen till en 

högre andel grundstöd än tidigare har ingen påverkan på det totala belopp som 

fördelas ut så förvaltningen har ingen åsikt om hur partistödet ska fördelas.  

 

Kommunfullmäktige har tidigare den 15 december 2014 § 173 bland annat beslu-

tat att grundstödet ska uppgå till 10%. Av beslutet framgår vidare att partistöd ska 

kvarstå i ett år för parti eller mandat som upphört att vara representerat i fullmäk-

tige, att partistöd betalas ut årligen efter beslut av fullmäktige, samt att, har redo-

visning och granskningsrapport enligt kommunallagen inte lämnats till kommu-

nen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 19. 

 

Anförande hålls av Jenny Hödefors (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

I ett anförande yrkar Carylon Karlsson (SD) avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Carylon Karlsson (SD) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således 

 

att för utbetalningen av partistöd 2023 ska grundstödet uppgå till 15% av bud-

geten och resterande partistödsbudget fördelas ut per mandat i kommunfull-

mäktige, samt att kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014 § 173 fort-

satt gäller i tillämpliga delar. 

 

Mot beslutet reserverar sig Torsten Ramberg (SD), Erik Mark (SD), Richard 

Åbro (SD), Tobias Benjaminsson (SD), Carolyn Karlsson (SD), Pete Vinkler 

(SD), Sari Janssen (SD), bilaga 1 § 2/2023. 

 

__________ 
Exp till: Ekonomi- och finansenheten 

 Samtliga partier i kommunfullmäktige 

 Reglementspärmen 
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KF § 3 

 

Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer fr o m 

den 1 mars 2023    Dnr 394/22 

 

Bygg- och miljönämnden har upprättat förslag på ny taxa för tillsyn enligt lagen 

om sprängämnesprekursorer som ska gälla för år 2023.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2022 att sedan 

september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, det vill 

säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans 

med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. 

Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning (98/2013) av 

den 13 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, 

nedan kallad EU–förordning. Från samma dag gäller även förordning (2014:880) 

om sprängämnesprekursorer som innehåller vissa kompletterande bestämmelser. 

EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot 

terrorism. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige.  

 

Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall inte säljas till 

privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta. I praktiken innebär till-

synen över att tillstånd uppvisas att kommunen kontrollerar att butiker som salu-

för de aktuella produkterna till privatpersoner känner till tillståndskravet och att 

tillståndet ska uppvisas. Aktuella butiker kan vara färg-, bygg- och järnhandeln, 

pool- och spabutiker eller apotek. 

 

Bygg- och miljönämnden får efter revidering av nämndens reglemente, genom 

kommunfullmäktiges beslut, tillsyn enligt lagen. För att ha en kostnadseffektiv 

verksamhet ska nämnden ha möjlighet att debitera för den tillsyn som genomförs.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 20. 

 

I var sitt anförande yrkar Sigurd Synnergård (L) och Peter Ristikartano (MP) bi-

fall till kommunstyrelsens förslag. 

 

I ett anförande yrkar Anders Johannesson (C) avslag på kommunstyrelsens för-

slag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Anders Johannesson (C) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer  

fr o m 1 mars 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 3 

 

Mot beslutet reserverar sig Torsten Ramberg (SD), Erik Mark (SD), Richard 

Åbro (SD), Tobias Benjaminsson (SD), Carolyn Karlsson (SD), Pete Vinkler 

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

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

Ulf Olsson (C), Anders Johannesson (C), Carina Byhlin (KD). 

 

 

 

________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 

 Reglementspärmen 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 4 

 

Reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 34/23 

 

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 

2021 § 180. 

 

Förslag till nytt reglemente har tagits fram för kommunstyrelsen utifrån att kom-

munstyrelsens arbetsutskott kommer att fullgöra de uppgifter som per-

sonalutskottet har utfört. Det innebära att under § 24 kommer följande att stycke 

att utgå ”Inom styrelsen skall finnas ett personalutskott. Utskottet ska bestå av 3 

ledamöter och 3 ersättare.” Justeringar har även gjorts under § 13 gällande in-

kallande av ersättare. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 26. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sina beslut den 16 december 2021 § 180 anta nytt regle-

mente för kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga, 

 

 

 

_______ 
Exp: Reglementspärmen 
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Sammanträdesdatum Sida 
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KF § 5 

 

Förändrad sammansättning av Kommunala Pensionärsrådet samt ersätt-

ningsregler     Dnr 36/23 

 

Nu gällande beslut gällande sammansättning och regler för kommunala Pen-

sionärsrådet beslutades av kommunfullmäktige den 31 januari 2011 § 8.  

 

Fram till dag har rådet bestått av representanter för pensionärsorganisationer i 

Hallstahammars kommun samt av politiskt valda ledamöter och ersättare. Råds-

representanterna skall vara bosatta i Hallstahammars kommun och utses av sina 

organisationer. De politiskt valda representanterna har utsetts av socialnämnden, 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga nämnder har utsett 

vardera en ledamot och en ersättare. Ordförande i rådet ska tillika vara ord-

förande i socialnämnden. De politiska representanterna väljs på fyra år och man-

datperioden sammanfaller med den kommunalpolitiska.  

 

Inför den nya mandatperioden då nämnderna ska förrätta sina val har frågan 

aktualiserats om att även en ledamot från tekniska nämnde ska ingå i rådet. Det 

skulle innebära att de politiskt valda utses av äldrenämnden, kommunstyrelsen, 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att fyra ledamöter 

skall utses varav en ledamot skall utses av oppositionen. Oppositionens ledamot 

förslås utses av kommunstyrelsen. Ordförande i rådet skall tillika vara ordförande 

i äldrenämnden. Samtidigt föreslås att inga ersättare ska utses för de politiskt 

valda. De politiska representanterna väljs på fyra år och mandatperioden sam-

manfaller med den kommunalpolitiska. 

 

Medborgardialog i Hallstahammars kommun innebär att i ett tidigt skede, inleda 

ett samtal mellan medborgare och förtroendevalda för att förbereda politiska be-

slut, ge/ ta emot råd och/eller kunskap. Medborgardialogen ger således kom-

munens förtroendevalda bättre underlag inför beslut. Det kan röra beslut i nämn-

der, beredningar eller kommunfullmäktige. 

 

Hallstahammars kommun har en politisk organisation som erbjuder deltagande 

och öppenhet för kommunens medborgare. Medborgarna ska ständigt, även 

mellan valen, kunna påverka utvecklingen i kommunen. Det ska vara enkelt att 

göra sig hörd, att föra fram idéer och synpunkter. 

 

Kommunala pensionärsrådet; KPR, är ett referensorgan för samråd, överlägg-

ningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riks-

organisationer och kommunen i frågor som rör äldre. Pensionärsrådet ska verka 

för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller 

äldre. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF 5  

 

Rådet skall bestå av representanter för pensionärsorganisationer i Hallstaham-

mars kommun samt av politiskt valda ledamöter. Rådsrepresentanterna skall vara 

bosatta i Hallstahammars kommun och utses av sina organisationer.  

 

Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning och regleras inte av kommunal-

lagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet. 

 

Rådet bestämmer själva sina arbetsformer för mandatperioden.  

 

Kostnader för rådet täcks inom äldrenämndens budgetram. 

 

I dag ingår representanter från organisationerna med en ledamot och en ersättare 

vardera från, Hallstahammar pensionärsförening (PRO), Kolbäcks pen-

sionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna klubb 65, 

Finska PRO, Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 

Hallstahammar/Surahammar och SPF Herrevad.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 28. 

 

Anförande hålls av Jenny Hödefors (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upp hävande av sina beslut den 31 januari 2011 § 8 ändra sammansätt-

ning av kommunala pensionärsrådet så att det i fortsättningen skall bestå av en 

ledamot från vardera äldrenämnden, kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 

kultur- och fritidsnämnden,  

 

att kommunstyrelsens ledamot ska utses från oppositionen, 

 

att en ledamot och en ersättare utses från vardera Hallstahammar pensio-

närsförening (PRO), Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO), Sveriges Pensio-

närsförbund (SPF) Seniorerna klubb 65, Finska PRO, Svenska Kommunal-

Pensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 Hallstahammar/Surahammar och SPF 

Herrevad  

 

att rådet själv antar arbetsformer för mandatperioden, 

 

att förtroendevald ledamot som deltar i rådet ersätts med sammanträdesarvode  

m m och i förekommande fall erhåller ersättning för förlorad arbetsförtjänst i 

enlighet med kommunens ersättningsregler för förtroendevalda, samt  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 5 

 

att den av organisationen utsedd representant erhåller ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst samt reseersättning. 

 

 

__________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kommunala Pensionärsrådet 

 Hallstahammar pensionärsförening (PRO)  

 Kolbäcks pensionärsföreningar (PRO)  

 Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Seniorerna klubb 65,  

 Finska PRO,  

 Svenska KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), avd 81 

 Hallstahammar/Surahammar 

 SPF Herrevad  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 6 

 

Regler för bidrag till föreningar i Hallstahammars kommun fr o m den 1 

mars 2023     Dnr 41/22 

  

Nu gällande regler beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 

150. Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 7 december 2022 § 95 att fullmäk-

tige ska fastställa nya regler för bidrag till föreningar. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till nya regler där det bland 

annat framgår att justeringar gjorts avseende lokalkostnadssubventioner enligt 

följande: 

 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag som är 30 % av hyran i hyrda lokaler för 

ungdomsföreningar, pensionärs och handikappföreningar avseende klubb-

lokaler, föreningsexpeditioner i externa lokaler föreslås sänkas till 25 % av 

hyran. 

• Nu reducerat lokalkostandsbidrag på Trollebo IP – Swetexarena, som vuxen-

grupp får betala i ishallen (issäsong) höjs från 400 kr/timme, till 450 kr/timme 

– träning, match, arrangemang 

• Reducerat lokalkostnadsbidrag, pensionärs- och handikappföreningar får be-

tala 300:-/m² och år av hyran (nu gällande 270 kr/kvm), vuxenföreningar får 

betala 400:-/ m² och år av hyran avseende klubblokaler, föreningsexpedi-

tioner i kommunala lokaler (nu gällande 370 kr/kvm). 

• Höjd hyra för kanslier för vuxenförening till 400 kr/kvm per år. (nuvarande 

370 kr/kvm per år) 

• Minska stödet till Bergs Folkets hus för hållande om Allmän lokal  

• Införande av hyra för Hammarteaterns kanslilokaler 

• Införande av hyra för Mälardalens Dansklubbs kanslilokaler vid Linnea-

gården år  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 29. 

 

I var sitt anförande yrkar Reijo Tarkka (V) och Bertil Bredin (M) bifall till kom-

munstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 150 fastställa regler 

för bidrag till föreningar fr o m den 1 mars 2023, i enlighet med en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 7 

 

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

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 och 4 år 

2022     Dnr 208/22 

 

Kommunerna och regionen 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 till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.  

 

Enligt socialförvaltningens upprättade redovisningar fanns det två (2) stycken ej 

verkställda beslut enligt LSS under kvartal 3, 2022 och för kvartal 4 finns det 

fyra (4) stycken ej verkställda beslut enligt LSS. 

 

Socialnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har för sina respektive 

delar beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda beslut för kvartal 3 

och 4 år 2022 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 30. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

 

________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 8 

 

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

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

kvartal 3 och 4 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 redovisningar. Under kvartal 

3 2022 fanns inget (0) ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § social-

tjänstlagen. Under kvartal 4 2022 fanns det ett (1) stycken ej verkställt beslut 

enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. 

 

Enhetschef för individ och familjeomsorgen, vuxengruppen, har sammanställt 

redovisningar. Under kvartal 3 och 4 2022 fanns inget (0) ej verkställt gynnande 

beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.  

 

Socialnämnden, äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har för 

sina respektive delar beslutat att överlämna redovisningarna av ej verkställda 

beslut för kvartal 3 och 4 år 2022 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 6 februari 2023 § 31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att notera redovisningen som en anmälan. 

 

 

 

________ 
Exp till: Socialnämnden 
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KF § 9 

 

Svar på interpellation från Jenny Landernäs (M) om beredskap för på-

gående dödligt våld     Dnr 414/22 

 

Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation ”Pågående dödligt våld, PDV, är 

tyvärr en term alla skolor idag måste vara förberedda på. I Sala skedde tidigare i 

veckan ett knivdåd i mycket nära anslutning till en skola. På andra platser i 

Sverige har liknande händelser skett inom skolans område eller i nära anslutning. 

Vi har handlingsplaner för utrymning för exempelvis brand och övar det regel-

bundet. Men den här typen av händelser har vi inte samma beredskap för och 

öppenhet kring. Inom skolan har det självklart förts initiala diskussioner kring hur 

Hallstahammar ska agera. Vid eventuell händelse är det viktigt att vuxna och 

elever har god kunskap kring hur man ska agera snabbt och på ett sätt som 

skyddar elever och medarbetare. 

Skolorna är arbetsmiljö för många vuxna och elever. Tyvärr kan den här typen av 

händelser hända på i princip vilken skola som helst. Vi måste vara förberedda 

både vad gäller tydliga rutiner som är kända av berörda personer men också med 

eventuella fastighetstekniska lösningar. 

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till barn- och utbild-

ningsnämndens ordförande: 

 

Hur ser vår beredskap ut för att hantera PDV? Finns rutiner och medvetenhet? 

Har det övats i praktiken på exempelvis inrymning? 

Anser du att det behövs utbildning av medarbetare samt elever i detta? 

Finns det ändamålsenliga fastighetstekniska lösningar på samtliga skolor för åt-

gärder vid PDV?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 

dagens sammanträde. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande anför i sitt svar ”Hur ser vår bered-

skap ut för att hantera PDV? Finns rutiner och medvetenhet?  

En övergripande arbetsgrupp har startats för grundskolan för att både öka kun-

skap kring samt arbeta med rutin kring Skolsäkerhet och Pågående Dödligt Våld, 

förkortat PDV. Arbetsgruppen består av lärare, elevhälsocoach, skyddsombud 

samt skolledare och områdeschef. Kommunens säkerhetsansvarige har bjudits in 

och deltagit i ett första möte. De flesta i gruppen har deltagit i en tvådagarskonfe-

rens om Skolsäkerhet, som särskilt belyste dödligt våld. Efter konferensen träffa-

des gruppen för att planera för hela grundskolan. En presentation från konferen-

sen har genomförts på samtliga skolor senast den 9/1 och i och med detta en 

mindre kartläggning av nuläget. Gruppen arbetar vidare för att kunna samman-

ställa en handlingsplan för det systematiska arbetet med dessa frågor och också 

en handledning i det övriga arbetet med Skolsäkerhet.  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 9 

 

Parkskolan och Tunboskolan jobbar redan idag med IBIS, ett forskningsprojekt 

där ett program används i ett kollegialt lärande kring trygghet, studiero och in-

kludering. Parkskolan deltar också i ett projekt kring Tryggare skola, där SKR 

och Länsstyrelsen är projektledare. Områdeschef tar också det vidare till TSI, då 

en kommunal samverkan är nödvändig även inom detta område.  

 

Har det övats i praktiken på exempelvis inrymning?  

Inrymning i praktiken kommer att vara ett av de aktuella områdena i handlings-

planen. På konferensen som arbetsgruppen deltog i så rådde det delade meningar 

om nyttan med att träna inrymning. Är syftet gott och allmänt hållet, så anses det 

vara berättigat. Grundskolans arbetsgrupp kommer att planera för att genomföra 

det på skolor där det önskas och fungerar bra att göra.  

 

Anser du att det behövs utbildning av medarbetare samt elever i detta?  

Utbildning och mental förberedelse samt en god struktur för efterarbete är delar 

som lyfts som särskilt viktigt och som grundskolan kommer att arbeta vidare 

med. Det är viktigt att vara förberedd, både mentalt och fysiskt. Det gäller främst 

för medarbetare som ska agera ledare i sammanhanget. Många av tidigare planer 

kring ex hot och våld kan ha inslag av att man ska konfrontera den hotfulle, men 

här är det helt tvärtom. Man ska RÄDDA- VARNA- LARMA.  

 

Finns det ändamålsenliga fastighetstekniska lösningar på samtliga skolor för åt-

gärder vid PDV?  

Skolorna saknar ett gemensamt larmsystem, såsom exempelvis ett högtalarsystem 

eller liknande för inrymning. Detta kan lösas på många olika sätt exempelvis 

genom att man i stället använder visselpipor eller klasstelefoner/telefonkedjor. 

Det finns inte ett system som låser alla dörrar exempelvis, utan det bygger på den 

enskilde medarbetaren. Låst dörr är en skyddsfaktor – gärningsmannen går ofta 

vidare. Säkerhetsdörrar finns inte överallt, många stora fönster finns, flera in-

gångar som är svåra att kontrollera. En översyn och kartläggning skulle behöva 

göras och är en fråga som kommit upp i arbetsgruppen.” 

 

Anföranden hålls av Jenny Landernäs (M) och Kjell Ivemyr (S). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 10 

 

Svar på interpellation från Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) 

gällande ångbåten Rex    Dnr 415/22 

  

Jenny Landernäs (M) och Bertil Bredin (M) anför i en interpellation ”Med 

bestörtning läser vi i VLT om nya turer kring Rex. Sjöhistoriska Museet riktar 

skarp kritik mot hanteringen.   

 

Citat från VLT 15/12-22:  

  

’– Vi har varit där och tittat och vi kan konstatera att det här fartyget ligger 

ganska vind för våg. Vad som är gjort eller inte gjort är oerhört svårt att avgöra. 

Vi utgår ju från att ägaren inte ljuger om att det här arbetet har gjorts.  

Har det funnits sådana misstankar?  

– Vi skulle inte ha åkt dit om vi inte varit fundersamma på vad som verkligen 

gjorts. Men vi måste ju tänka att kommunen inte hittar på.’  

  

Det här är allvarlig kritik. Från oppositionens sida har vi vid flera tillfällen både i 

fullmäktige och i nämnden lyft vår oro för hanteringen av Rex. Rex är K-märkt 

och måste hanteras därefter. Tyvärr har ju kommunen ett rätt trist track record när 

det gäller hantering av den här typen av verksamhet.   

  

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor till ansvarig ordförande:  

Vad är status på Rex?  

Har kommunen, eller någon direkt eller indirekt företrädare för kommunen, ljugit 

eller hittat på som det antyds i artikeln?  

Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att säkerställa att korrekt arbete ut-

förts?  

Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att säkerställa god skötsel av Rex?  

Vad tänker kommunen vidta för åtgärder för att säkerställa framtida god skötsel 

av Rex?  

Anser du att kommunen är en god ägare av Rex?  

Har du förtroende för förvaltningen kring Rex?” 

 

Kommunfullmäktige har beslutat att interpellation ska tas upp för besvarande vid 

dagens sammanträde. 

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande anför i sitt svar  

”Vad är statusen på Rex? 

Svar: Rex status idag är inte bra, båten är i stort behov av underhåll. 

 

Har kommunen, eller någon direkt eller indirekt företrädare för kommunen, ljugit 

eller hittat på som det antyds i artikeln? 

Svar: Jag utgår från att frågeställaren menar den artikel som hänvisas till i inter-

pellationen, från VLT den 15/12 2022.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 10 

 

Som nytillträdd ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden har jag ingen informa-

tion eller insyn om vad som sagts, diskuterats och beslutats i tidigare möten 

eftersom det inträffat före min tid. Generellt är det också omöjligt att svara på om 

någon företrädare från kommunen ljugit eller inte, eftersom jag omöjligt kan 

känna till allt som sägs. Vid samtal jag haft har jag inte fått uppfattning om att så 

skulle vara fallet. Jag kan utifrån ovanstående varken bekräfta eller dementera det 

som antyds stå i nämnda artikel om att någon skulle ha ljugit.  

 

Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att säkerställa att korrekt arbete 

utförts? 

 

Vad har kommunen vidtagit för åtgärder för att säkerställa god skötsel av Rex 

Svar fråga 3 och 4: Kommunen har överlåtit skötsel av Rex till föreningen 

Bevara S/S Rex i ett avtal från 2013 som innefattar underhåll, skötsel och drift. 

Kommunen har haft möten med föreningen där man tagit del av planer för under-

håll och skötsel, samt följt upp arbeten som utförts. En svårighet för kommunen i 

att säkerställa god skötsel och korrekt utförda arbeten är att egen kompetens inom 

kommunen saknas gällande den här typen av äldre fartyg. 

 

Vad tänker kommunen vidta för åtgärder för att säkerställa framtida god skötsel 

av Rex? 

Svar: Föreningen Bevara S/S Rex har tyvärr inte fungerat på ett tillfredställande 

sätt senaste åren och vid årsskiftet 2022/2023 avslutas därför föreningens arbete. 

Därför står kommunen i en akut situation gällande Rex framtid och dess skötsel. 

Ett öppet möte hölls i kommunen 1 februari 2023 för att undersöka intresset och 

vilken kompetens som finns hos eventuellt intresserade gällande Rex. Olika 

alternativ behöver nu diskuterats och beslut om Rex framtida behöver fattas. 

 

Anser du att kommunen är en god ägare av Rex? 

Svar: Nej, inte utifrån hur det har fungerat med Rex senaste åren. En svårighet för 

kommunen som ägare är att kommunen inte själva har egen kompetens avseende 

skötsel och underhåll av den här typen av fartyg utan behöver förlita sig på andra 

kunniga personer. 

 

Har du förtroende för förvaltningen kring Rex? 

Svar: Det går att konstatera att utifrån anledningar som nämnts i svaren ovan så 

har skötseln och underhållet av Rex inte bedrivits på ett bra sätt senaste åren. En 

förändring och lösning framåt för Rex krävs, där beslut om vad som är den bästa 

vägen framåt behöver tas i närtid.” 

 

Anförande hålls av Bertil Bredin (M) och Reijo Tarkka (V). 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 11 

 

Val av två suppleanter för lekmannarevisorer i AB Hallstahem    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 

 

Val av två suppleanter för lekmannarevisorer för tiden från ordinarie årsstämma 

2023 t o m årsstämma 2027: 

 

Suppleant 

 

Marie Odelberg (M) 

Andreas Almqvist (MP) 

 

 
 

__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              AB Hallstahem 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 12 

 

Anmälan av motion av Anna Gunstad Bäckman (C) och Hans Strandlund 

(M) gällande hantering av motioner    Dnr 53/23 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Att 

skriva och lämna in motioner är en del av den demokratiska processen och ord-

ningen vi har i kommunen och i Sverige. Denna ska vi vara mycket rädda om. 

Dock ser vi att flera motioner historiskt sett tagit lång tid att få svar på. Ibland tar 

det flera år, då dessa kan bollas mellan nämnderna/förvaltningarna. Detta måste 

nu stävjas upp då detta blir ett odemokratiskt sätt att hantera den demokratiska 

processen. Hallstahammars kommun måste få mer rimliga svarstider på inläm-

nade motioner. Under förra mandatperioden ändrades den politiska organisa-

tionen gällande arvodering och tidsomfattning. Nu ska denna spegla en mer 

modern och nutida organisering. Det betyder också att fler har mer tid i sitt upp-

drag som kan avhjälpa bla svarstiden på ställda motioner. Alla motioner kanske 

inte behöver sändas ut till tjänstepersonerna på aktuell förvaltning om politiken 

redan vet att detta ex är besvarat eller en avslagen motion. Flera partier var med 

och tog fram den nya politiska organiseringen under förra mandatperioden, och 

som har alla möjligheter att stävja denna process med handläggningen av 

motioner eller korta ned svarstiden till en rimlig nivå. Att få svar flera år efter ett 

inlämnande är inte ok. 

 

Mot bakgrund av detta yrkar vi att: 

 

Kommunstyrelseförvaltningen och den politiska majoriteten skapa en rutin att få 

fram var på ställda motioner inom rimlig tid som ex tre månader.” 

 

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 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 13 

 

Val till Mälarenergi Vatten AB     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarenergi Vatten AB för tiden fr o m 

ordinarie årsstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 
  

Ledamot Suppleant 

 

Anna Windal Carina Elliot 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Mälarenergi Vatten AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 14 

 

Val till uppdrag i Västmanlands kommuner fr o m ordinarie förbundsmöte 

2023 t o m ordinarie förbundsmöte 2027     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i Västmanlands kommuner ordinarie förbundsmöte 2023 t o m 

ordinarie förbundsmöte 2027 utse följande personer:  

 

Ombud  

 

Sari Janssen (SD) 

 

 
__________ 

Exp till:  Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Västmanlands kommuner 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 15 

 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026      Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till god man, jordbruk, vid lantmäteriförrättningar 2023-2026 utse Simon 

Säfström (M). 

 

 

 
__________ 

Exp till:  Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Lantmäteriet 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 16 

 

Fyllnadsval av fullmäktige      Dnr 5/23 

 

Moa Jonsson (V) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Moa Jonsson (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 

samt   

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter Moa Jonsson (V). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län  

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 17 

 

Anmälan av motion av Hans Strandlund (M) gällande åtgärder mot väl-

färdsbrott    Dnr 90/23 

 

Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Den som tidigare ville komma över 

stora pengar snabbt och olagligt, rånade en bank. Men bankrånen har upphört 

och i stället rånas våra välfärdssystem genom olika former av bedrägerier. Väl-

färden har blivit de kriminellas bankomat. Kända riskområden är utbetalning av 

ekonomiskt bistånd som bostadsbidrag, föreningsbidrag och assistansersättning. 

Ett stort problem är påtryckningar och hot mot tjänstemän som handlägger olika 

ärenden. Ett annat problem som nu uppmärksammas är att de som begår väl-

färdsbrott infiltrerar och tar anställning inom olika organisationer som hanterar 

bidrag och tillstånd. Om sökande och handläggare är i maskopi och har det 

gemensamma målet att lura vårt välfärdssystem får det förödande konsekvenser 

och går dessutom ut över andra sökande, som är berättigade till bidrag. Välfärds-

brotten urholkar de offentliga finanserna men vad värre är, det leder till minskad 

tilltro människor emellan. Varför ska jag göra rätt när andra fuskar, frågar sig 

många. Varför ska jag utbilda mig och söka jobb, när det är enklare och ger mer 

att leva på välfärdsbedrägerier. Enligt media har enheten försörjningsstöd i 

Södertälje genom noggrannare kontroller av intyg och andra dokument fått ner 

kostnaderna för bistånd med 40 miljoner kronor på några år. Välfärdsbrotten 

måste förebyggas, förhindras, upptäckas och beivras. Medvetenheten att väl-

färdsbrott förekommer måste öka. Utgifter som verkar tveksamma eller inte är 

verifierade och ska kontrolleras. Informationsutbytet måste öka.  

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige besluta att:  

 

1. Informationen om välfärdsbrott ska ges till all personal.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram nämnd- och bolags-

övergripande åtgärder mot välfärdsbrott.” 

 

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 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 18 

 

Anmälan av interpellation av Ulf Olsson (C), Anna Gunstad Bäckman (C) 

och Anders Johannesson (C) gällande turbulens i skolledningen    Dnr 91/23    

 

Ulf Olsson (C), Anna Gunstad Bäckman (C) och Anders Johannesson (C) anför i 

en interpellation ”I media har vi med braskande rubriker kunnat läsa att det är 

turbulent i skoltoppen och att samarbetet mellan cheferna i barn- och utbildnings-

förvaltningen inte har fungerat smärtfritt. En konsultbyrå hade kallats in för att 

det bland annat ’…finns behov av att förbättra samspelet och lösa ut ett antal 

frågor som skaver i förvaltningsledningen’. 

I det tidigare styret där Centerpartiet ingick var vi alla överens om vikten av goda 

skolresultat och en väl fungerande skola. Nämnden tilldelades därför extra medel 

för att förbättra och stärka skolresultaten. Budget för skola och förskola är nu den 

absolut största kostnadsposten för kommunen. Det är därför av allmänt intresse 

att veta att dessa medel används effektivt och rätt. Det är också av största vikt för 

Kommunfullmäktige att veta om de budgetmedel som satsas på skolan används 

till rätt saker och ger rätt resultat. Alla förskolebarn och elever ska få bästa möj-

liga förutsättningar att nå de resultat som är avsedda att nås. 

 

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor: 

 

1. Hur fungerar samarbetet mellan nämnd och förvaltning? 

2. Varför har denna turbulens i skolledningen inte kommunicerats inom det 

dåvarande styret under hösten 2022? 

3. Vilka åtgärder kommer nämnden att genomföra med anledning av 

konsultbyråns utredning? 

4. Hur har den problematik som beskrivs i media påverkat personalens 

arbetsmiljö  

5. Hur har den problematik som beskrivs i media påverkat samarbetet inom 

skolan?  

6. Hur har elevernas skolresultat påverkats? 

7. Hur ser nämndens ordförande på sitt ansvar för en fungerande förvalt-

ning?” 

 

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. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 19 

 

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

Johannesson (C) gällande skolskjuts i kommunen    Dnr 92/23 

 

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

”Vi har mottagit flera samtal och klagomål på skolskjutsarna i kommunen. Det 

gäller dåligt bemötande, ovårdat språk och hotfullt uppförande av busschauffö-

rerna mot barnen, sen delgivning av information gällande ändring av skolskjutsar 

samt förändringar i tid och plats för skolskjuts. Nu har skolskjutsen ändrats till 

macken i centrum för vissa barn, vilket blir problematiskt och otryggt för mindre 

barn att gå till och från skolan. Det har även lämnats in klagomål till kommunen 

gällande detta.  

 

Mot bakgrund av detta ställer jag följande frågor: 

 

1. Hur ser ordförande på denna uppkomna situation med klagomål? 

2. Vilka åtgärder avser ordf. inkl majoriteten samt förvaltningen göra för att 

komma till bukt med ovanstående ohållbara situation? 

3. Hur har den problematik som beskrivs ovan påverkat barnens skolmiljö 

och trygghet till och från skolan?  

4. Hur ser nämndens ordförande på sitt ansvar för en fungerande skolskjuts? 

5. Vid ny upphandling av skolskjuts kommer ”bemötande mot resenärer” 

vara ett av kraven som ska ställas mot upphandlande företag? 

 

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. 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 20 

 

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

Johannesson (C) gällande skolskjutsen i kommunen    Dnr 93/23 

 

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

har mottagit flera samtal och klagomål på skolskjutsarna i kommunen. Det gäller 

dåligt bemötande, ovårdat språk och hotfullt uppförande av busschaufförerna mot 

barnen, sen delgivning av information gällande ändring av skolskjutsar samt för-

ändringar i tid och plats för skolskjuts. Nu har bla skolskjutsen ändrats till 

macken i centrum för vissa barn, vilket blir problematiskt och otryggt för mindre 

barn att gå till och från fritids/skolan. Det har även lämnats in klagomål till 

kommunen gällande detta från barn som bor i Säby och Bolunda om allt för långa 

tider till skolan. Att ändra tiderna är rimligt då något barn måste vara sist el först 

på turen och att förändringar i boenden och barnkullar varierar. Men vad är en 

rimlig tid att skolskjutsen ska ta för att komma till och från skolan - dörr till dörr? 

Enlig skollagen står det att det måste bedömas från fall till fall. 

Konsekvensen blir att fler skjutsar sina barn till skolan pga barnens otrygga situa-

tion och allt för långa skolskjutstider. Det är både miljömässigt oförsvarbart och 

ett underkännande av det upphandlade bussbolaget. Om det blir fel, vilket det kan 

bli vid upphandlingar – måste man kunna rätta till det – speciellt för våra barn 

som är det viktigaste vi har. 

 

Mot bakgrund av detta yrkar Centerpartiet i Hallstahammar att: 

 

Vid upphandling av ny skolskjuts ska ett krav vara att det max få ta 40 min från 

dörr till dörr mellan skolan och hemmet, då Hallstahammar är en liten kommun 

till ytan att detta borde vara möjligt. 

 

Vid upphandling av ny skolskjuts ska en kravställan på ” utbildad personal 

gällande bemötande av barn som resenärer” vara inskrivet gentemot upphand-

lande företag. 

 

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 

 




	Kommunfullmäktige 2023-02-20
	KF §2-2023 bilaga

