
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 20.25 
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, konsult XX, SWECO § 62, samt Carina 

Iwemyr, sekreterare. 

   
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2019 klockan 16.00. 
137 
Underskrifter  Paragrafer 61 - 68 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  

 
 
 
 
 
 

   J d  
 

  ………………………………………………………………………………….. 
  Tommy Emterby (KD)  Torfi Sigurdsson (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 61 - 68 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-27 
  
Anslaget uppsättes 2019-06-04 Anslaget nedtages 2019-06-26 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 
 

() 
 

  
 
 
KF § 61 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
   
att utse Torfi Sigurdsson (L) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 3 juni 2019 klockan 16.00. 
 
Ordföranden informerar att punkt 3 angående Gestaltningsprogrammet kommer 
att behandlas som första punkt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 62 
 
Gestaltningsprogram för Hallstahammars centrum    Dnr 188/18 
 
Gestaltningsprogrammet har sitt ursprung från planprogrammet för centrum och 
medborgardialogen i samband med planprogrammet. Gestaltningsprogrammet 
ska ge ett helhetskoncept för utemiljön i centrum och koncentrerar sig på all-
männa platser som gångstråk, torg och parker. Programmet koncentrar sig på 
platser där det finns god koppling mellan varandra. Utgångspunkterna för 
miljöerna i centrum är: 

• Förstärkt grönstruktur 
• Naturliga och trygga stråk 
• Offentliga målpunkter/verksamheter 
• Flerfunktionalitet och variation 
• Närhet till kollektivtrafik 

 
Det skapar kontinuiter över tid, sammanhang och tålighet. Miljöerna är arena för 
stadsliv som ska hålla över tid men ändå spegla sin samtids ideal. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2019 § 110. 
 
XX, Sweco, redogör för gestaltningsprogrammet för Hallstahammars centrum. 
Därefter lämnar Ahlgren sammanträdet. 
 
Anförande hålls av Peter Ristikartano (MP) i vilken han yrkar att ärendet ska 
återremitteras för ytterligare bearbetning. 
 
I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Reijo Tarkka (V) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige först med 
avslag på Peter Ristikartanos (MP) återremissyrkande. Därefter beslutar kom-
munfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således 
 
att gestaltningsprogrammet utgör grund för hur Hallstahammars centrum kan 
gestaltas, samt 
 
att ekonomiska prioriteringar inom programmet avseende delförslagen kommer 
att behandlas i mål och budget. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Ristikartano (MP), bilaga 1 § 62/2019. 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 63 
 
Näringslivsstrategi 2019-2023 för Hallstahammars kommun    Dnr 77/18 
 
Förslag till Näringslivsstrategi 2019-2023 har upprättats. Strategin beskriver 
Hallstahammars kommuns målsättningar och prioriteringar för en långsiktig och 
hållbar näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. Strategin sträcker sig 
över en och in i nästa mandatperiod, till år 2023 och identifierar en rad fokusom-
råden som särskilt viktiga för näringslivets utveckling. Strategin tar inte någon 
ställning till utförande eller metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj 
att beskriva hur arbetet inom respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i 
strategin är kommunala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan 
den kommunala organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är 
därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog och samverkan mellan i första 
hand Hallstahammar Promotion men även övriga företagsnätverk, företagare, 
politiker, tjänstepersoner och näringslivets organisationer. 
 
För att ytterligare stärka vår attraktivitet och konkurrenskraft hos näringslivet 
kommer följande sex fokusområden prioriteras under programtiden, utan inbör-
des rangordning: 
 

1. Service, information och myndighetsutövande 
2. Dialog och samverkan på regional och nationell nivå 
3. Markberedskap och fysisk planering 
4. Kompetensförsörjning 
5. Infrastruktur och tillgänglighet 
6. Ett varierat näringsliv 

 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2019 § 107. 
 
I ett anförand yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) som ett tillägg på punkt 6 i stra-
tegin på sidan 10, andra stycket att sista meningen skrivs om enligt följande: Här 
bidrar kommunen med information om etableringsmöjligheter och kunskap om 
de lokala förutsättningarna, såväl för tillverkning-, produktion- och tjänsteföre-
tag, för ett varierat välmående näringsliv. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar bifall till dels kom-
munstyrelsens förslag, dels Anna Gunstad Bäckmans (C) tilläggsyrkande. 
 
I ett anförande yrkar Håkan Freijd (M) som ett tilläggsyrkande att följande 
mening ska kompletteras på sidan 4 andra stycket under rubriken Målbild 2023 - 
attraktion, samverkan och mångfald. Vi ser att Hallstahammar tar fler etable-
ringskliv inom exempelvis nya teknologier, miljö- och klimatområdet och väl-
färdstjänster.  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 63 
 
Anförande hålls av Hans Strandlund (M) i vilket han yrkar bifall till dels kom-
munstyrelsens förslag, dels Håkan Freijds (M) tilläggsyrkande. 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon yrkar avslag på Håkan 
Freijds (M) tilläggsyrkande.  
 
I ett anförande yrkar Tommy Emterby (KD) bifall till Håkan Freijds (M) tilläggs-
yrkande. 
 
I ett anförande yrkar Anders Johannensson (C) bifall till dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Anna Gunstad Bäckmans (C) tilläggsyrkande. Därefter yrkar han 
avslag på Håkan Freijds (C) tilläggsyrkande. 
 
Anförande hålls av Annica Lindholm (V). 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till kommunstyrelsens förslag. Därefter beslutar kommunfullmäktige med bifall 
till Anna Gunstad Bäckmans (C) tilläggsyrkande och avslag på Håkan Freijds 
(M) tilläggsyrkande.  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anta näringslivsstrategi 2019-2023 för Hallstahammars kommun, enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att kommunstyrelsen har rätt att göra smärre justeringar i strategin. 
 
Mot beslutet reserverar sig Stieg Andersson (M), Bertil Bredin (M), Hans 
Strandlund (M), Håkan Freijd (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin Brodd 
(M), Torbjörn Estelli (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD), Claes 
Gustavsson (SD), Elisabeth Moser (SD), Ewa Björklind (SD). 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärm 
         Samtliga nämnder 
 Hallstahammar Promotion  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 64 
 
VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 – ansvarsfrihet för 
styrelsen    Dnr 168/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. 
 
VafabMiljö kommunalförbund har den 29 april 2019 inkommit med årsredovis-
ning för 2018. 
 
Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-
visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 
om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 
 
Revisorerna tillstyrker i berättelse den 5 mars 2019 att ledamöterna i styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2019 § 116. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Härefter återinträder Peter Ristikartano (MP). 
 
 
 
__________ 
Exp till: VafabMiljö 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 65 
 
Nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fr o m 1 juli 2019 
Dnr 170/19 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 24 april 2019 § 42 att fullmäktige ska anta 
nytt reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Den nya tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019 innebära att reglementet 
för bygg- och miljönämnden behöver kompletteras under § 2 med följande 
lydelse: 
 
7. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen.   
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2019 § 117. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 171 anta nytt regle-
mente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande bilaga.  
 
 
 
________ 
Exp till: Reglementspärmen 
                    Bygg- och miljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-05-27 
 

() 
 

  
 
 
KF § 66 
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-
KL18) fr o m den 1 januari 2019    Dnr 125/19 
 
Kommunfullmäktige beslutad den 24 november 2014 § 144 om omställningsstöd 
till förtroendevalda (OPF-KL). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting redogör i cirkulär 2018:31 för Bestämmelser 
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18) och lämnar 
rekommendation till beslut. 
 
Av cirkuläret framgår bland annat att Sveriges Kommuner och Landstings sty-
relse antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pen-
sion till förtreondevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som 
tidigare omfattas av OPF-KL14.  
 
OPF-KL18 omfattar bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu 
gällande OPF-KL. I OPF-KL14 har delar om familjeskydd samt till viss del möj-
lighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Förslaget om OPF-KL18 är indelat 
i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Omställningsbestämmelserna tar sikte 
på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade eko-
nomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i 
omställningsarbetet har förtydligats.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 13 maj 2019 § 122. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 november 2014 § 144 anta bestämmel-
ser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18), med till-
hörande bilaga, utom vad avser 2 kap 6 §, att gälla från den 1 januari 2019, samt  
 
att 2 kap 6 § skall ha följande lydelse:  
 

Det ekonomiska omställningsstödet enligt §§ 4 och 5 skall samordnas/ 
minskas med andra förvärvsinkomster, även första året. De tre första åren 
undantas årligen ett prisbasbelopp från samordningen. 

 
 
 
________ 
Exp till: HR-enheten 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 67 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående klimatet i Hallsta-
hammars kommun    Dnr 205/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 27 maj 2019 ”Vårt sätt att leva för-
stör 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 utsläppsminskningar så ska utsläppen minska med 10-15 procent årligen. 
Parisavtalet är en politisk kompromiss, inte ett vetenskaplig råd, och vi måste 
minska utsläppen av växthusgaser klart mer än Parisavtalets åtaganden för att 
garantera bra levnadsvillkor på vår enda hemplanet. När klimatet har värmts upp 
över vissa nivåer så accelereras uppvärmningen genom att permafrost i norr tinar, 
genom att de gigantiska istäcken som reflekterar solljus försvinner och genom att 
torka leder till skogsbränder som ger ännu mer växthusgaser. Dessa så kallade 
tröskeleffekter vet vi att de kommer att inträffa, om inte utsläppen stoppas. Över-
skrids ett tröskelvärde så går inte klimatförändringarna att stoppa, och vi får ske-
nande klimatförändringar. Vi är redan illa ute. Forskarna säger att tiden för att 
klara max 1,5 grads uppvärmning har i princip passerats. Vi är tyvärr på väg till 
ännu varmare läge med de otrevliga effekter som varmare klimat och mer instabil 
väder innebär. Vi måste alltså stoppa utsläppsökningen NU och därefter drastiskt 
minska utsläppen ner till noll. Klimatförändringen handlar inte längre om våra 
barn och barnbarn. Uppvärmningen är något som kommer att ske under vår livs-
tid. Misslyckas vi med att stoppa utsläppen så kommer vi att få leva i en värld 
med skenande klimatförändringar. En värld där hoppet är ute och människor 
kommer att slåss om sinande resurser. Vår civilisation kommer då att utplånas av 
konflikter som har sitt ursprung i klimatförändringar: matbrist, vattenbrist, krig 
och sjukdomar. I en värld med förändrat klimat är det svårt att upprätthålla jord-
bruk och vi är många människor på jorden som behöver vatten och mat. Vi ser 
denna utveckling redan i vissa delar av världen och den kommer att sprida sig om 
vi inte stoppar utsläppen av växthusgaser. Det går att minska utsläppen drastiskt, 
lösningarna finns. Det handlar om att vilja. Att vilja rädda vår planet och vår 
civilisation. För att poängtera hur viktigt det är att minska klimatutsläppen och 
hur allvarligt läget är så vill Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar att det utlyses 
klimatnödläge.    
Miljöpartiet de gröna vill:  
-att Hallstahammars kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge  -att 
Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som ett klimatnödläge innebär.” 
 
Anförande hålls av Catarina Pettersson (S), Peter Ristikartano (MP), Tommy 
Emterby (KD), Elisabeth Moser (SD), Hans Strandlund (M). 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 67 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 
motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD) och Hans 
Strandlund (M). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 68 
 
Entledigande av fullmäktige 
 
Mariette Sjölund (S) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 
som ledamot i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Mariette Sjölund (S) från uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige, samt 
 
att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 
efter Mariette Sjölund (S)  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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