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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-09-25 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 

   

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 3 oktober 2017 klockan 15.30 
 

Underskrifter  Paragrafer 94-106 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

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

  Rolf Hahre (S) ej § 102    Christina Aspenryd (S) § 102 
  
 Justerande …………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Bengt Hultin (V)     Bertil Bredin (M) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 94 - 106 
  

Sammanträdesdatum 2017-09-25 
  

Anslaget uppsättes 2017-10-04 Anslaget nedtages 2017-10-26 
  
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 94 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Bengt Hultin (V) och Bertil Bredin (M) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 3 oktober 2017, klockan 15.30. 
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KF § 95 

 

Avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län – för godkännande 

Dnr 206/17 

 

Region Västmanland har översänt förslag till avtal om kollektivtrafik i Västman-

land för godkännande av samtliga kommuner i Västmanlands län. 

 

Av Region Västmanlands skrivelse framgår bl a att tidigare avtal om kollektiv-

trafiken i länet trädde ikraft den 1 januari 2012 i samband med den nya kollektiv-

trafiklagen. Avtalet hade en skrivning som innebar att vid en eventuell region-

bildning så skulle avtalet upphöra per automatik. Under våren 2017 har därför 

avtalet uppdaterats och till vissa delar förtydligats.  

 

Det tidigare avtalet förhandlades fram inom ramen för VKL under 2011 inför att 

landstinget fick ansvar att bilda en regional kollektivtrafikmyndighet i enlighet 

med den nya kollaktivtrafiklagen (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik). I samband 

med regionbildningen upphörde avtalet. Det nya förslaget innehåller en del för-

tydliganden jämfört med tidigare avtal. Främst finns det tydliggjort hur, och till 

viss del när, samverkan och dialogen mellan Regionen och kommunerna ska ske. 

Då den tidigare kollektivtrafikberedningen lades ner i samband med regionbild-

ningen pekas nu den strategiska regionala beredningen ut som ansvarig för att 

bereda länets kollektivtrafikfrågor.  

 

Finansieringen av kollektivtrafiken i länet fördelas på samma sätt som i tidigare 

avtal. Det innebär att regionen finansierar underskottet i tågtrafiken samt i den 

regionala stombusstrafiken och kommunerna finansierar övrig inomkommunal 

kollektivtrafik. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2017 § 129. 

 

I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna avtal om kollektivtrafik i Västmanlands län. 

 

 

 

______ 
Exp till: Region Västmanland 

 Nämndkansliet 
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KF § 96 

 

Planprogram för Hallstahammars centrum – för godkännande    Dnr 241/15 

 

2012 startade arbetet med ett stadsmiljöprogram för Hallstahammars centrum. 

Stadsmiljöprogrammet hade för avsikt att fungera som ett underlag för att skapa 

ett attraktivt och levande centrum. Ambitionen var bland annat att skapa förut-

sättningar för utveckling av handel och boende i centrum. Syftet med planpro-

grammet ska vara att ta fram ett underlag som visar på Hallstahammars centrums 

framtida utveckling där ett helhetsperspektiv ges. Syftet är även att knyta ihop 

det påbörjade stadsmiljöprogrammet till en helhet och på så vis underlätta ut-

vecklingen av centrum för kommande detaljplaner. Planprogrammet ska främja 

att centrum blir en funktionsblandad stadsdel. Förslaget har varit ute på samråd 

under våren 2017 och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredo-

görelse. Enligt plan- och bygglagen kan kommunen om den bedömer det lämp-

ligt ta fram ett program som anger utgångpunkter och mål för ett område. Plan-

programmet är en icke bindande vägledning för fortsatt detaljplanearbete där den 

övergripande strukturen bestäms. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2017 § 130. 

 

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

styrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att bebyggelse ska medges i anlutning 

till befintlig byggnad på fastigheten Tobias. Vidare yrkar Landernäs att det inte 

ska få uppföras någon bebyggelse på den stora ”ICA-parkeringen”, varken parke-

ringshus eller flerbostadshus. 

 

Anförande hålls av Åsa Kfouri (MP) i vilket hon yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkanden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna planprogram 2017-2024 för Hallstahammars centrum. 

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Bertil Bredin (M), Anders 

Randelius (M), Håkan Freijd (M), Torbjörn Estelli (M), Stieg Andersson (M), 

Sigge Synnergård (L), David Lindberg (L), Barbara Hallström (L), Tommy 

Emterby (KD), Tommy Engström (KD), Sari Svanström (C), Marianne Avelin 

(C), Gary Johnsén (SD).  
__________ 

 

Exp till: Planavdelningen 

 Reglementspärmen 
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KF § 97 

 

Detaljplan för Knektbacken II, Dp 205 – för antagande    Dnr 268/15 

 

2015 startade arbetet med att upprätta en ny detaljplan för Knektbacken då det 

råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya bostäder är stort, är syftet med 

detaljplanen att skapa ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus i varie-

rande höjd. 

 

Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstahammars järn-

vägsstation i väster och i nära anslutning till centrum i öster. Området är utpekat 

som exploateringsområde för flerbostadshus med befintlig detaljplan i gällande 

översiktsplan. Detaljplanen ska möjliggöra ett nytt stråk för fotgängare och 

cyklister mellan centrum och järnvägsstationen och på så sätt knyta ihop plat-

serna. Detaljplanen ska även möjliggöra ett nytt resecentrum vid järnvägen 

genom att reservera mark till ändamålet.  

 

Under samrådet kom det in 22 skriftliga synpunkter, vilka har sammanställts i en 

samrådsredogörelse. Planen skickades sedan ut på granskning mellan den 15 maj 

och den 22 juni. Under granskningen kom det in 10 skriftliga synpunkter, vilka 

redovisas i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen har mindre förändringar 

gjorts i detaljplanen. Riktvärdena för buller har bland annat ändrats och planen 

anpassats till de nya värdena. En bestämmelse om brandskyddade fasader har 

också lagts till på inrådan av Trafikverket. På grund av projektets storlek, ekono-

miska konsekvenser och bedömda allmänna intresse handläggs detaljplanen med 

utökat förfarande.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2017 § 131. 

 

I var sitt anförande yrkar Catarina Pettersson (S) och Åsa Kfouri (MP) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta detaljplan för Knektbacken II, Dp 205, samt  

 

att detaljplan för Knektbacken II, Dp 205 bedöms vara förenlig med kraven på en 

god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kapitlet Miljöbalken. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Planavdelningen 
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KF § 98 

 

VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2016 – ansvarsfrihet för 

styrelsen    Dnr 192/17 

 

Tony Frunk (S) och Peter Ristikartano (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträ-

det. I Frunks ställe inträder Lennart Andersson (S). 

 

VafabMiljö kommunalförbund har den 17 maj 2017 inkommit med årsredovis-

ning för 2016. 

 

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 4 april 2017 att ledamöterna i styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 augusti 2017 § 132. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Härefter återinträder Tony Frunk (S) och Peter Ristikartano (MP). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunalförbundet VAFABMiljö 
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KF § 99 

 

Ny valdistriktsindelning i Hallstahammars kommun    Dnr 216/17 

 

Valnämnden föreslår den 24 augusti 2017 § 2 att fullmäktige ska hemställa hos 

länsstyrelsen att ändra valdistriktsindelning för Hallstahammars kommun från 

nuvarande 8 valdistrikt till 10 valdistrikt. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2017 bl att nu 

gällande valdistriktsindelning har gällt sedan 2008. Enligt vallagens bestämmelser 

ska valdistrikten omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade om inte särskilda 

eller synnerliga skäl föreligger. För att dels uppfylla vallagens krav, dels val-

nämndens viljeriktning om 1 400 röstberättigade per distrikt föreslå att valdi-

strikten i Hallstahammar utökas med två stycken valdistrikt (totalt sju).  

 

De två nya distrikten efter omfördelningen föreslås heta Tuna och Lövboås. För-

slag på ytterligare vallokaler är Kulturhuset och Parkskolan. 

 

Kommunens GIS-funktion har varit behjälplig att ta fram föreslagna valdistrikts-

gränser och beräknat antalet röstberättigade i de föreslagna valdistrikten. Grän-

serna har därför justerats för att antalet röstberättigade/valdistrikt stämmer med 

valnämndens och vallagens intentioner. 

 

Enligt upprättat förslag kommer antalet röstberättigad att fördelas efter justering i 

förslaget till ny valdistriktsindelning enligt följande:  

 

Distrikt                  Röstberättigade 2018 Röstberättigadee 2014 

 

Barnängen                    1191                    1711        

Eldsboda                       1278                      821 

Fredhem                        1445                    1871 

Lövboås                        1314                     - 

Nibble                             582                   2087 

Näs                                1189                    1671 

Tuna                              1499                     - 

Kolbäcks Centrum          933                        905 

Strömsholm                   1050                    1012 

Tunbo                            1254                   1251 

 

Det nya förslaget innebär bl a jämnare fördelning av röstberättigade per valdi-

strikt, tidigare rapportering av resultat på valnatten, tidigare rapportering av 

resultaten på valnatten. En utökning av 2 valdistrikt medför ökade kostnader för 

valarbetare och material. 
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Forts KF § 99 

 

Kommunfullmäktige ska skicka in sitt förslag om förändringar i kommunens val-

distrikt till länsstyrelsen året innan val till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsen ska 

sedan fatta beslut och meddela detta senast den 1 december året före då beslutet 

för första gången ska tillämpas. Hallstahammars kommun behöver därför senast 

år 2017 ha sett över och beslutat i kommunfullmäktige om nya valdistrikt i kom-

munen för att de nya valdistrikten ska gälla vid RKL-valet år 2018. 

 

Förslag på nya valdistrikt har skickas ut på remiss under sommaren till de poli-

tiska partierna enligt vad valnämnden framförde vid sitt sammanträde den 20 juni 

2017. Socialdemokraterna har meddelat att de inte har något att erinra mot försla-

get. I övrigt har inga synpunkter inkommit.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 146. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att hemställa om att Länsstyrelsen ändrar valdistriktsindelningen i Hallstaham-

mars kommun från nuvarande 8 valdistrikt till 10 valdistrikt i enlighet med 

ovanstående förslag och i huvudsak enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Valnämnden 

 Kommunsekreterare 
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KF § 100 

 

Svar på motion av Sigge Synnergård (L) angående belysning vid Stations-

gatan 12, 18    Dnr 47/17 

 

Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 17 februari 2017: ”Vid bilparke-

ringarna vid Stationsgatan är det ingen tillfredsställande belysning. Utmed gatan 

finns det belysning, men den gör ingen större nytta när det gäller bilparkeringarna 

och gångtrafiken vid Stationsgatan 12. Det finns flera affärsinrättningar där som 

våra invånare besöker. Under den mörka årstid som nu råder upplever många det 

som otryggt att gå där, då inte belysningen är tillfredsställande. Dessutom är 

Stationsgatan en genomfartsled i Kolbäck och det ger ett negativt intryck av sam-

hället när det är så mörkt. Vidare kan det vid juletid ordnas en festligare belysning 

som också ger ett positivare intryck. 

 

Därför föreslår jag: 

Kommunfullmäktige besluta att lämplig förvaltning får i uppdrag att ordna be-

lysning vid Stationsgatan 12 o 18 så att våra invånare känner en större trygghet 

vid dessa platser”. 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 7 april 2017 bland annat att: ”Trafik-

verket har ansvar för drift och underhåll av både gatan och belysningen utefter 

gatan. Vid Stationsgatan 12 så finns en armatur med armar åt två håll så att både 

gatan och intilliggande gång- och cykelväg belyses. Idag är det träd som vuxit sig 

relativt stora och som ligger som gräns mot gång- och cykelvägen på andra sidan 

parkeringsplatsen. Vi tror att om dessa träd beskärs så kommer detta att innebära 

att parkeringsplatsen får tillräcklig belysning med de armaturer som redan idag 

finns på platsen. Vid Stationsgatan 18 så går det att rikta om befintliga armaturer 

(kommunala på parkeringsplatsen) så att de lyser mer mot parkeringsytorna. Alla 

armaturer är utbytta till nya armaturer och vi tror därför att dessa åtgärder kom-

mer att förbättra belysningen på plats. Tekniska förvaltningen har för avsikt att 

beskära träden vid Stationsgatan 12 samt att rikta om befintliga armaturer vid 18 

och därefter kan mätningar visa om åtgärderna är tillräckliga. Tekniska nämnden 

föreslår den 2 maj 2017 § 51 ”att med ovanstående redovisade åtgärder bifalla 

motionen.” 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 149. 

 

Anförande hålls av Sigge Synnergård (L). 

 

I var sitt anförande yrkar Mario Edlund (S) och Åsa Kfouri (MP) bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 100 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motionen angående belysning vid Stationsgatan 12, 18.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Sigge Synnergård 

 Tekniska nämnden 
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KF § 101 

 

Ändring av kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2017     
Dnr 252/16 

 

Representanter från Region Västmanland kommer att informerar om rapporten 

Liv och hälsa ung vid fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017. Förslag är 

att informationen ska starta klockan 15.00. Då fullmäktiges sammanträde startar 

klockan 18.30 behöver fullmäktiges sammanträde tidigareläggas till klockan 

15.00. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 150. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att sammanträdet den 26 oktober 2017 ska börja klockan 15.00.   
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KF § 102 

 

Kommunal utlåning för energiåtgärder - Sporthallen i Hallstahammar 

ekonomisk förening    Dnr 220/17 

 

Rolf Hahre (S) och Vivi Rönnberg (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I 

deras ställe inträder Maria-Helena Larsson (S) och Ingmar Sten(S). Christina 

Aspenryd (S) övertar ledningen av sammanträdet. 

 

Ekonomichefen anför i skrivelse den 9 augusti 2017 att Sporthallen i Hallsta-

hammar har tillsammans med Mälarenergi genomfört en energikartläggning.  

 

Statusen/förutsättningar för fastigheten kan sammanfattas i nedanstående punkter: 

 

 1 st undercentral, ej uppkopplad mot överordnat styrsystem. Samma 

växlare för bad o övrigt 

 Ventilation för omklädning saknar återvinning och det är kraftig under-

tryck på grund av obalans mellan till och frånluft 

 Ventilation för gym saknar återvinning  

 Ventilationen för sporthallen är obefintlig, finns endast ventilation för 

omklädningsrum. För sporthallen är det ändats 3 st stora frånluftsfläktar 

på taket utan kallrasskydd och utan tilluft 

 Ventilation går på inställda tider efter beläggning, eller endast tider 

 Belysningen är av äldre modell 

 Badhusventilation är av äldre modell och bristfällig återvinning 

 Badhusfönster saknar bländningsskydd, säkerhetsåtgärd

Mälarenergi har föreslagit ett antal åtgärder i energibesparande syfte: 

 Byte av ventilationsaggregat med CO2 styrning 

 Byte av all belysning 

 Komplettering av separat värmeväxlare för badet 

 Backspolningstank för bassänger 

 Komplettera fönster med skyddsfilm för bländning 

 

Beräkningar indikerar att 1/3 del av energiåtgången kan sparas. Kostnaden för 

åtgärderna beräknas uppgå till 5,7 Mkr om de föreslagna åtgärderna genomförs. 

Energikostnaderna beräknas minska med 250 tkr/år. Utöver den ekonomiska 

effekten ger åtgärderna positiva effekter för miljöhushållningen. Återbetalnings-

tiden för investeringarna blir omkring 25 år, men då bör beaktas att delar av åt-

gärderna behöver genomföras för att säkerställa fastighetens fortlevnad. För att 

underlätta för föreningen att klara hem åtgärderna föreslås att föreningen erhåller 

ett kommunalt lån med en löptid om 25 år och att räntan sätts till kommunens 

upplåningskostad (3 månaders räntebindning) med ett tillägg om 0,35 %. Före-

ningen skall för lånet erlägga säkerhet i form av pantbrev i fastigheten. 
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Forts KF § 102 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 151. 

 

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

styrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att erbjuda Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening ett kommunalt lån 

om 5 700 000 kronor med en löptid om 25 år och en räntesats motsvarande kom-

munens upplåningskostnad med ett tillägg om 0,35% för att finansiera energiåt-

gärder, samt  

 

att för lånet skall föreningen överlämna pantbrev i fastigheten. 

 

Härefter återinträder Rolf Hahre (S) och Vivi Rönnberg (S). Rolf Hahre återtar 

ledningen av sammanträdet. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Sporthallen i Hallstahammar Ekonomisk förening 

 Ekonomi- och finans 
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KF § 103 

 

Anmälan av tillsynsbesök hos överförmyndarnämnden i Hallstahammar 
Dnr 220/09 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av överförmyndar-

verksamheten den 25 april 2017 och upprättat en rapport över inspektionen.  

 

Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att 

rikta allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun, på 

följande punkt: 

- Bristfällig tillsyn över förmyndare. 

 

Länsstyrelsen har också funnit anledning att rikta kritik mot nämnden på följande 

punkter: 

- Bristfälliga rutiner för handläggning av ansökningar om entledigande av 

ställföreträdare. 

- Underlåtenhet att ompröva ett förvaltarskap. 

- Bristfällig handläggning av ett ärende om godmanskap. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 152. 

 

Anförande hålls av Örjan Andersson (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera rapporten som en anmälan.  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-09-25 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 104 

 

Godkännande av köpekontrakt avseende fastigheten Sörsta 1:34 – finansie-

ring härför    Dnr 232/17 

 

Tekniska nämnden föreslår den 21 augusti 2017 § 95 att fullmäktige ska god-

känna köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten Sörsta 1:34 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2017 att fastigheten som 

idag utgör Yllevi IP har ett attraktivt läge med goda möjligheter att exploateras 

för småhusbebyggelse. Då kommunen har stor efterfrågan på tomter bör fastig-

heten inköpas. 

 

För förvärvet betalar kommunen 1 200 000 kronor samt som dellikvid befintlig 

byggnad och ett markområde om ca 4 100 kvm av del av Herrevad 1:29-1. 

 

Förslag till köpekontrakt har upprättats. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 11 september 2017 § 157. 

 

Anföranden hålls av Catarina Pettersson (S) och Marianne Avelin (C). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten Sörsta 1:34,  

 

att förvärvet finanserias genom upplåning, samt 

 

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 

2017 med 1 200 000 kronor för genomföranden av förvärvet.  

 

 

 
__________ 

Exp till: Tekniska nämnden 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomi- och finans 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-09-25 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 105 

 

Svar på interpellation av Gary Johnsén (SD) angående lokaler för social-

nämndens verksamhet   Dnr 170/17 

 

Gary Johnsén (SD) anför i en interpellation inkommen den 18 maj 2017 ”Social-

förvaltningen har en lägenhet för akuta ärenden, en sk. ’jourlägenhet’ i samma 

trappuppgång som förskolan Humlan. Min undran riktar sig till socialnämnden 

rörande lämpligheten av att inhysa, främst missbrukande hemlösa med dess be-

kanta som kommer på ständiga besök, i en förskola. Vore det inte betydligt mer 

rationellt att helt enkelt bygga ut förskolan Humlan; samt att socialnämnden får 

hitta mer lämpade lokaler för sin verksamhet?” 

 

Socialnämndens ordförande anför i sitt svar ”Jourlägenheten är tänkt att användas 

till personer som av en eller annan anledning snabbt måste komma till ett annat 

boende. Det är inte tänkt att användas av missbrukare, de hänvisas till härbärget 

om de inte har någonstans att bo. Vi inom socialförvaltningen är fullt medvetna 

om att det inte är lämpligt att låta t.ex. missbrukare bo i lägenheten.” 

 

Anföranden hålls av Gary Johnsén (SD) och Mariette Sjölund (S). 

 

Interpellationen anses härmed besvarad. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-09-25 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 106 

 

Anmälan av interpellation av Jenny Landernäs (M) och David Lindberg (L) 

ang ohållbar trafiksituation vid centrala gator i Hallstahammar    Dnr 235/17 

 

Jenny Landernäs (M) och David Lindberg (L) anför i en interpellation den 25 

september 2017 ”Längs många gator i centrala Hallstahammar har det uppkommit 

en svår trafiksituation. Ett av de värre exemplen är Tunalundsvägen. Fler och fler 

bilar parkerar längs med de kommunala vägarna och det skapar en ohållbar situa-

tion. Trafiksäkerheten blir mycket dålig, oskyddade trafikanter får klara sig bäst 

de kan när ena halvan av gatan fylls av parkerade bilar samtidigt som ordinarie 

trafik också ska passera. 

Nu stundar snöröjningssäsongen (tro det eller ej). Vi är oroade över trafiksitua-

tionen, den är inte hållbar nu på sommarhalvåret och när vintern kommer så blir 

det än svårare. Säkerheten är inte ok och snöröjningen kommer inte att kunna 

klaras. 

Vi upplever att problemet har ökat sedan Hallstahem införde nya avgifter för 

parkeringsplatser.  

 

Våra frågor till ansvarig ordförande är 

Hur avser ni att lösa det uppkomna problemet? Hur ska snöröjningen kunna 

klaras? Hur ska trafiksäkerheten kunna upprätthållas?” 

 

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. 

 

 

 


