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KF § 170  

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Sigurd Synnergård (L) och Tommy Emterby (KD) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 27 december 2022 klockan 15.00. 
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KF § 171 

 

Mål och budget 2023-2025 m m   Dnr 194/22  

 

Budgetprocessen i Hallstahammars kommun är senarelagd. Kommunfullmäktige 

kommer först vid sitt decembermöte att fastställa mål och budget för åren 2023–

2025 (KL 11 kap 8-11 §§). Ytterligare tid behövs för att få fram ett genomarbetat 

förslag. Kommunallagen ställer dock krav på hur budgetprocessen skall genom-

föras. I ekonomikapitlet framgår att förslag till budget skall upprättas av styrelsen 

före oktober månads utgång. Om det finns synnerliga skäl till det, får budgeten 

upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång 

föreslå skattesatsen för kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomst-

skatten under det följande året. Vidare framgår att om budgeten på grund av sär-

skilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige 

ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas 

före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats 

än den som bestämts tidigare, om det finns skäl till det.  

 

MBL-förhandling har ägt rum den 24 november 2022 varvid ingen erinran fram-

fördes mot förslaget. 

 

Ekonomichefen anför i skrivelse den 22 november 2022 bland annat att förut-

sättningarna för att få en budget i balans för budgetåret 2023 har varit långt ifrån 

enkelt. Den politiska majoriteten bestående av S, V, L och MP har lagt fram ett 

budgetförslag med satsningar på att kompensera prisökningar enligt kommunens 

resursfördelningsmodell som bygger på SKRs ”prisindex kommunalverksamhet”. 

Där två tredjedelar förs ut direkt till verksamheterna och den sista tredjedelen 

reserveras under kommunstyrelsen. Kompensation för volymökningar ges till 

samtliga verksamheter förutom den volymökning som beräknas ske inom särskilt 

boende. De sistnämnda reserveras i resultatet och fördelas ut först till verksam-

hetsstart av nytt särskilt boende. Utlagt på samtliga nämnder ligger ett generellt 

effektiviseringskrav på 1% av verksamhetsramarna. För ökade pensionskostnader 

höjs det så kallade PO-pålägget från 40,15% till 43%. För detta kompenseras 

verksamheterna med 18 miljoner kronor och för att täcka resterande pensions-

kostnader avsätts 12,4 miljoner under finansförvaltningen så totalt 30,4 miljoner 

satsas för att finansiera ökade pensionskostnader. Utöver detta så avsätts 26,5 

miljoner till 2023 års lönerevision, 15 miljoner kronor för moduler till Nibble-

skolan samt avsättningar tillkompensation för en del av investeringarna. För 2023 

har majoriteten tagit med två nya satsningar utöver kompensation för volym-, 

pris-, löne- och pensionsökningar. En extra satsning mot barn- och utbildnings-

nämnden för att uppnå en högre måluppfyllelse på 2,2 miljoner kronor och ett två 

årigt projekt riktat mot barn och unga upp till 12 år. För den senare avsätts 2 mil-

joner kronor som placeras under kommunstyrelsen. Det finns även en fortsatt 

satsning på attraktionsstrategin och företagsnätverken. Utöver detta så finns ett 

antal uppdrag som ska utredas under 2023. Totalt ökar driftsramarna med 101,5 

miljoner kronor till detta så tillkommer ökade räntekostnader på 14,4 miljoner  
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Forts KF § 171  

 

kronor till en total på 115,9 miljoner kronor. Samtidigt ökar skatter och stats-

bidrag med 83,4 miljoner kronor. Detta gör att årets resultat sjunker från 22,2 

miljoner 2022 till -10,3 miljoner kronor. För budgetåret 2023 ”lånar” majoriteten 

10,5 miljoner från socialnämnden för att nå ett positivt resultat. Dessa medel åter-

förs dock till budget 2024 och detta gör att totalresultatet faller ner på minussi-

dan. Resultatet ligger 2023 på 0,2 miljoner kronor, 0,02% av skatter och stats-

bidrag. Observera dock att i detta resultat så ligger 10 miljoner reserverat för nytt 

äldreboende. Så det egentliga resultatet är -9,8 miljoner kronor. För 2023 ligger 

investeringsbudgeten på 268,8 miljoner kronor för att klara dessa investeringar 

behövs ett låneutrymme på 218 miljoner kronor. Det låga resultatet gör att 81% 

av investeringsbudgeten behöver lånefinansieras. 2024 ligger resultatet på -12 

miljoner konor och 2025 faller resultatet ytterligare till -20 miljoner kronor. 

Tjänsteutlåtande Sida 3 av 4 Hallstahammars kommun |Under perioden 2023-

2025 ligger investeringar för totalt 1,3 miljarder kronor. För att finansiera dessa 

behövs finansiering på 1,1 miljard kronor utöver resterande investeringsbudget 

för 2022 som kan komma att tilläggsbudgeteras. Totalt behövs långfristiga lån på 

upp till 1 928 miljoner kronor fram till 2025 om samtliga investeringar ska 

genomföras. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på 2% uppnås inte för 

budgetåret eller planåren. Den kommunala skattesatsen är tidigare fastställd till 

21,81 kr/skkr för 2023. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2022 § 237. 

 

Budgetdebatten inleds med att kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson 

(S) föredrar föreliggande förslag till mål- och budget. Avslutningsvis yrkar hon 

bifall till dels kommunstyrelsens förslag, dels att socialnämndens budgetram för 
2023 på 470 971 000 kronor delas med 258 587 000 kronor till äldrenämnden och 

212 384 000 kronor till social- och arbetsmarknadsnämnden och att detta biläggs 

till mål och budget 2023-2025. 

 

Anföranden hålls av Reijo Tarkka (V), Sigurd Synnergård (L), Peter Ristikartano 

(MP), Jenny Hödefors (S), Ingvor Regnemer (S) i vilka de yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag.  

 

Anförande hålls av Hans Strandlund (M), Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby 

(KD) och Bertil Bredin (M) i vilka de yrkar bifall till moderaternas och krist-

demokraternas gemensamma förslag till mål och budget. 

 

Härefter hålls anförande av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall 

till centerpartiets förslag till budget.    

 

Anförande hålls av Sari Janssen (SD) i vilket hon yrkar bifall till sverigede-

mokraternas förslag till budget. 
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Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på vart och ett av Hans Strandlunds 

(M), Tommy Emterbys (KD) m fl, Anna Gunstad Bäckmans (C) och Sari Jans-

sens (SD) yrkanden. Därefter beslutar kommunfullmäktige med bifall till 

Catarina Petterssons (S) tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således  

 

att socialnämndens budgetram för 2023 på 470 971 000 kronor delas med 

258 587 000 kronor till äldrenämnden och 212 384 000 kronor till social- och 

arbetsmarknadsnämnden och att detta biläggs till mål och budget 2023-2025, 

 

att fastställa kommunstyrelsens förslag till Mål och Budget 2023-2025 jämte i 

skrivelsen särskilda förbehåll,  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att bevilja starttillstånd och att göra omfördel-

ningar i investeringsbudgeten inom hela planperioden 2023–2025 under förut-

sättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige,  

 

att bemyndiga tekniska nämnden att bevilja starttillstånd och att göra omfördel-

ningar inom respektive grupp för de investeringar som i dokumentet ”mål och 

budget 2023–2025” är uppmärkta med ”TN Startbesked” inom respektive budget 

år, 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att bevilja starttillstånd och att göra 

omfördelningar inom respektive grupp för de investeringar som i dokumentet 

”mål och budget 2023–2025” är uppmärkta med ”KFN Startbesked” inom 

respektive budget år,  

 

att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att bevilja starttillstånd och att göra 

omfördelningar inom respektive grupp för de investeringar som i dokumentet 

”mål och budget 2023–2025” är uppmärkta med ”BUN Startbesked” inom 

respektive budget år,  

 

att fastställa internräntan till 1,7% för 2023,  

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om nyupplåning för perioden 2023-

2025 till ett maximalt skuldtak på 1 927 miljoner kronor,  

 

att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 

nämnd om och vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat, såväl posi-

tiva som negativa, ska kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och vid negativa 

utfall ska en handlingsplan över hur budgetbalansen ska nås upprättas,  
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att gemensam uppföljning av styrelsens och nämndernas verksamhet och resultat 

2023, i enlighet med beslutad styrmodell, ska ske per sista april (resultatprognos), 

per sista augusti (delårsrapport) och per helår (årsrapport) där delårsrapporten är 

en komplett delårsrapport medan resultatprognosen mer har karaktär av års-

prognos, samt 

 

att gemensam uppföljning av koncernbolagens verksamhet och resultat 2023 ska 

ske per sista augusti (delårsrapport) och helår (årsredovisning). 

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan 

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

Mark (SD), Eva Björklind (SD), Carolyn Carlsson (SD), Sari Janssen (SD), 

Torsten Ramberg (SD), Richard Åbro (SD), Tommy Emterby (KD), Carina 

Byhlin (KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Anders Johannesson (C). 

 

 

 

________ 
Exp till: Ekonomi- och finansenheten 

 Samtliga nämnder 

 AB Hallstahem   

 Kolbäcksådalens pensionsförbund 
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KF § 172 

 

Detaljplan för Herrevad Dp 230 – för antagande  Dnr 167/19 

 

Befolkningsprognos för Hallstahammars kommun visar att andelen invånare i 

hög ålder kommer öka markant de kommande åren. Det bedöms därmed att den 

nuvarande demografin och ambitionen innebär ett kommande behov av särskilt 

boende för äldre. Kommunfullmäktige fattade därför ett inriktningsbeslut den 24 

augusti 2018 att ett nytt särskilt boende ska tas fram till 2025. Under hösten 2018 

gjordes en lokaliseringsutredning för ett nytt särskilt boende för äldre. Utred-

ningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2019 att en ny detaljplan ska upprättas 

för Herrevad 10 som ger möjlighet att säkerställa kommunens möjlighet att till-

handahålla platser på särskilt boende.  

 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Planförslaget innebär att:  

• Kommunens ökade behov av platser på särskilt boende och förskola kan 

tillgodoses. 

• Mark som tidigare medgett handel och småindustri medger nu vård, bo-

städer och förskola.  

• Vid uppförande av bebyggelse saneras mark inom planområdet till för 

ändamålet godkända nivåer. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. De synpunkter som kommit 

in har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse samt ett gransknings-

utlåtande där även ändringar som gjorts av detaljplanen framgår. Detaljplanen 

bedöms vara redo att skickas vidare för antagande. Planen handläggs med utökat 

förfarande. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 242. 

 

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

styrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar   

 

att anta detaljplan för Herrevad Dp. 230, samt  

 

att detaljplan för Herrevad 10, Dp. 230 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 § 173 

 

VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2023   Dnr 383/22 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2021 § 

176. Vidare beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 sep-

tember 2021 § 106 bland annat att Hallstahammars kommun bildar ett VA bolag, 

Mälarenergi Vatten AB, med ägarandel motsvarande 9 % av bolaget tillsammans 

med Västerås stad genom Mälarenergi AB, och Surahammars kommun genom 

Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022. Genom beslutet ansvarar 

det samägda bolaget Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i 

Hallstahammar VA-verksamhetsområde. Enligt lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster ska budget och VA-taxa beslutas i kommunfullmäktige. 

 

I ägardirektivet regleras vilka åtaganden bolaget och delägarna har gentemot 

varandra. Bland annat ska bolaget jobba på uppdrag av de beslut som fattas av 

delägarna och ta fram samtliga beslutsunderlag till delägarna. I det inbegrips 

bland framtagande av underlag för taxor samt lämna de uppgifter som delägarna 

bedömer som nödvändiga för upprättande av bland annat av taxor budget och 

ekonomiska rapporter. I uppdragsavtalet framgår även att VA-bolaget ska fast-

ställa driftbudget för sin verksamhet vilken ska delges till kommunen. 

 

Mälarenergi Vatten AB anför i skrivelse den 17 november 2022 att omvärldens 

förändringar under 2022 medför väsentliga kostnadsökningar av tjänster och 

priser. Under 2023 ska flera satsningar genomföras till följd av nya lagkrav. 

Mälarenergi Vatten påbörjar även arbete med att säkerställa kvalitetshöjande 

åtgärder i syfte att framtidssäkra VA-anläggningarna. Mälarenergi Vatten bud-

geterar 2023 för nödvändiga personalresurser för att säkerställa planerade ut-

redningar, utveckling, säkerhet och processkompetens i Hallstahammars VA-

anläggningar.  

 

Förslag till ny VA-taxa innebär en kostnadsökning av brukningsavgifter med 23 

% för 2023. Kostnadsförändringen motsvarar en ökning för en kund i lägenhet 

med i genomsnitt 74 kr/månad. För en kund som bor i villa är kostnadsföränd-

ringen cirka 147 kr/månad. Anläggningsavgiften räknas upp med 11 % enligt 

entreprenadindex samt att förändrad taxenivå gäller från och med 1 januari 2023 

 

Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2022 § 125 att fullmäktige ska anta 

ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2022 § 269.  

 

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

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 173 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2021 § 176 anta VA-taxa för 

Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023, samt 

 

att inför kommande taxebeslut vill fullmäktige se en långsiktig plan där taxejuste-

ringar hanteras över tid med en jämn förändringstakt för möjlig ekonomisk plane-

ring för hushåll och verksamheter. 

 

 

Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 

 

 

_______ 
Exp: Reglementspärmen 

 Mälarenergi Vatten AB 

 Tekniska nämnden  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 174 

 

Svar på motion av Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) om upp-

förande av cykelgarage för pendlare i anslutning till Kolbäcks station – för 

yttrande till kommunstyrelsen   Dnr 394/21  
 

Jenny Landernäs (M) och Hans Strandlund (M) anför i en motion ”Många vill 

pendla till och från Hallstahammars kommun. Vi har goda kommunikationer till 

närliggande kommuner. Från Kolbäck kan du åka i många väderstreck till 

Köping, Hallstahammar, Västerås, Eskilstuna och vidare runt om i länet och lan-

det. För att underlätta pendling skulle det behövas bättre, säkrare och tryggare 

cykelparkering i form av exvis ett cykelgarage. Ta cykeln hemifrån, ställ den i ett 

varmt garage med högre säkerhet, ta tåget eller bussen vidare och se sedan fram 

emot att komma tillbaka till din torra, ostulna cykel. Bättre cykelparkeringar 

behövs på flera ställen i kommunen men från Moderaternas sida anser vi att ett 

cykelgarage i anslutning till Kolbäcks station skulle kunna vara lämpligt att börja 

med. Plats i cykelgaraget skulle kunna fås antingen genom en avgift eller genom 

en köpt kollektivtrafikbiljett. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på  

Att lämplig förvaltning får i uppdrag att undersöka möjligheterna att uppföra ett 

varmgarage för cykelpendlare i anslutning till Kolbäcks station 

Att Hallstahammars kommun tar kontakt med kollektivtrafikförvaltningen för att 

hitta möjlighet till betalning tillsammans med köp av färdbevis.” 

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 juni 2022 att förvaltningen har 

undersökt förutsättningarna för att uppföra ett cykelgarage enligt nu gällande 

detaljplan. Stationshuset är uppfört 1877 och ingår i ett större område redovisat i 

kommunens kulturminnesvårdprogram och benämnt Kolbäcks järnvägssamhälle. 

För att understryka stationshusets kulturhistoriska betydelse har q-beteckning in-

förts. Byggnaden får inte rivas, fasad och tak får inte ändras med avseende på 

både utformning och material samt befintliga exteriöra detaljer skall bevaras. På 

marken närmast stationshuset får inga byggnader uppföras. Norr om järnvägsom-

rådet väster om stationshuset finns en parkering som är prickmark och den får 

därmed ej bebyggas. Väster om den är det parkmark som idag till stor del in-

rymmer en skatepark. Parkmarken får ej bebyggas med ett cykelgarage, även ett 

väderskydd dvs enbart ett tak skulle kräva ett undantag från detaljplan. Omedel-

bart öster om stationshuset är kommunen ej fastighetsägare. Längre österut 

kommer ytterligare ett område med prickmark där det inryms parkering samt 

gång- och cykelväg till tunnel som leder till södra sidan om spåren.   

 

Den enda mark som medger någon form av bebyggelse är den bilparkering som 

ligger längst västerut längs Stationsgatan, ett cykelgarage skulle i så fall uppföras 

på bekostnad av parkeringsplatser och inte vara placerat i stationshusets 

omedelbara närhet. 
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Förvaltningen har undersökt möjligheten att få access till cykelgarage genom 

färdbevis. Det tillämpas inte i Västmanland men i Södermanland har Katrineholm 

infört detta och de har samma system för färdbevis som finns hos oss, så det är 

teoretiskt möjligt. Dock krävs det ett fysiskt kort som ska registreras och idag går 

man mer och mer ifrån fysiska kort till förmån för olika app-lösningar. Det finns 

separata bokningssystem som sköts helt digitalt via app och bank-id, ett exempel 

är Järfälla kommun. Tekniska förvaltningen anser att resandeunderlaget och de 

korta avståenden i Kolbäck inte motiverar investeringen som ett cykelgarage 

skulle innebära.  

 

Tekniska nämnden föreslår den 15 juni 2022 § 61 att motionens skall vara be-

svarad. Vidare beslutade nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att en lös-

ning tas fram för säker cykelparkering vid bytespunkter och tågstationer i Hall-

stahammars och Kolbäck. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 251. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S). 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionens skall vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av tekniska 

nämnden i beslut den 15 juni 2022 § 61.  

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan 

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

Carolyn Carlsson (SD), Tommy Emterby (KD). 

 

 

__________ 
Exp till: Jenny Landernäs 

 Hans Strandlund  

 Tekniska nämnden 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 175 

 

Taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedelslag-

stiftningen fr o m den 1 januari 2023   Dnr 359/22 

 

Nu gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 

148. Därefter har bygg- och miljönämnden den 26 oktober 2020 § 104 beslutat att 

fastställa timtaxan till 867 kronor för kommunens offentliga kontroll inom livs-

medel- och foderlagstiftningen. 

 

Bygg- och miljönämnden föreslår den 17 november 2022 § 112 att fullmäktige 

ska anta ny taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livs-

medelslagstiftningen och att bygg- och miljönämnden bemyndigas att justera av-

giften årligen i förhållande till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 

 

Bygg- och miljöförvaltningen redogör i skrivelse den 10 november 2022 för före-

slagna förändringar av taxan. Bland annat att timtaxan föreslås av samord-

ningsskäl vara samma som för miljöbalkstillsynen. Kostnaderna är desamma för 

båda verksamhetsområdena. Timtaxan för livsmedelskontrollen var för år 2022 

satt till 867 kr/timme. Timtaxan för miljöbalken var år 2022 beslutad till 992 

kr/timme. Efter indexuppräkning (PKV enligt SKR) på 5,8% blir ny timtaxa för 

livsmedelskontroll 1050 kr/timme. Vidare föreslås helt nya och omarbetade 

taxebestämmelser för livsmedelskontroll. Den 1 april 2021 förändrades regelver-

ket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Ändringarna genomfördes i sam-

band med att den svenska livsmedelslagstiftningen anpassades till EU:s nya kon-

trollförordning (EU) 2017/625. Genom den nya förordningen avskaffas också det 

tidigare systemet med årlig förskottsbetalning och istället införs ett system med 

obligatorisk efterhanddebitering för livsmedelskontroll.  

 

Vidare omfattas områdena ekologisk produktion och märkning av ekologiska 

produkter samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteck-

ningar och traditionella specialiteter samt i vissa fall handelsnormer. Det införs 

också ny bestämmelse som avser handläggning som blivit nödvändig på grund av 

ett RASFF-meddelande (EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör 

eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa).  

 

Införandet av de nya taxebestämmelserna är obligatorisk till år 2023 och nämn-

den har att rätta sig efter det. Efterhandsdebitering införs till år 2023. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 252. 

 

I ett anförande yrkar Anders Johannesson (C) att taxan för livsmedelskontroll sätt 

till 867 kronor plus 5,8 %. 

 

Anförande hålls av Sigurd Synnergård (L) i vilket han yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 175 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2019 § 148 fastställa taxa för 

bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen fr o 

m 1 januari 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga bygg- och miljönämnden att justera avgiften årligen i förhållande 

till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), Håkan 

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

Mark (SD), Eva Björklind (SD), Carolyn Carlsson (SD), Sari Janssen (SD), 

Torsten Ramberg (SD), Richard Åbro (SD), Tommy Emterby (KD), Carina 

Byhlin (KD), Anna Gunstad Bäckman (C), Anders Johannesson (C). 

 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Bygg- och miljönämnden 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 176 

 

Anmälan av delårsrapporter 2022 - VafabMiljö kommunalförbunds och 

gemensamma hjälpmedelsnämnden   Dnr 357/22, 369/22 

 

I kommunallagen anges att om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna 

om kommuner och landsting i kommunallagen gäller dessa i tillämpliga delar 

även för kommunalförbund och gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen 

och redovisningslagen skall minst en delårsrapport upprättas årligen och be-

handlas av fullmäktige. 

 

VafabMiljö kommunalförbunds och gemensamma hjälpmedelsnämnden har 

kommit in med delårsrapport per 31 augusti 2022. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 253. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera delårsrapporterna som en anmälan. 

 

 

________ 
Exp till: VafabMiljö 

 Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
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() 
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KF § 177 

 

Reglemente och samverkansavtal 2023-2026 för gemensamma hjälp-

medelsnämnden – för godkännande    Dnr 372/22 
 

Region Västmanland har översänt förslag till reviderat reglemente och sam-

verkansavtal för gemensamma hjälpmedelsnämnden till respektive huvudman 

för godkännande. 

 

I samband med att den nya mandatperioden börjar den 1 januari 2023 behöver 

hjälpmedelsnämndens reglemente och samverkansavtal revideras. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 254. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att för sin del godkänna förslag till reglemente samt samverkansavtal 2023-2026 

för gemensamma hjälpmedelsnämnden.  

 

 

 

________ 
Exp till: Gemensamma hjälpmedelsnämnden 

 Reglementspärmen 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 178 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden fr om den 1 januari 2023    

Dnr 393/22 

 

Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 

74.  

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 

januari 2023 kommer att bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Med anledning 

härav måste justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen föränd-

ring gjorts i reglementet.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 256. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 74 och fr om den 1 januari 

2023 anta nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Barn- och utbildningsnämnden 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 179 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden fr o m 1 januari 2023 

Dnr 382/22 

 

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2019 § 

65. 

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att bygg- och miljönämnden fr o m den 1 januari 

2023 kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning härav 

måste justeringar göras i nämndens reglemente.  

 

Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 12 oktober 2022 bland annat 

att från och med 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, 

lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller be-

stämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 

tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska tillsynen av sprängämnesprekursorer 

åligga någon kommunal nämnd. Det brukliga är nämnden för räddningstjänst 

eller bygg- och miljönämnd. Prekursor är en kemisk förening som genom en 

kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer 

kan användas för att tillverka sprängmedel att nämnden har sedan tidigare upp-

draget att bedriva myndighetsutövning enligt tobakslagen. Det är då logiskt att 

myndighetsutövning av det som följer med den nya lagen om tobaksfria niko-

tinprodukter åläggs bygg och miljönämnden. Förvaltningen föreslår att regle-

mentet ändras under § 2 pkt 7 från tidigare lydelse ”Bygg- och miljönämnden ska 

fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas av att svara för lokal tillsyn över 

efterlevnaden av åldersgränser för inköp av tobak enligt tobakslagen” till ”Bygg- 

och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas av till-

ståndsgivning enligt tobakslagen samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter”. 

Punkt 9 justeras också till att avse spelautomater. Spelautomater i krogmiljöer är 

kopplade till serveringstillstånd. Lotterier har sedan tidigare administrerats av 

kultur och fritid. Punkt 10. Rörande tillsyn av försäljning av sprängämnespre-

kursorer, så föreslås bygg och miljönämnden få uppdraget. Då bygg och miljö-

nämnden sedan tidigare har miljöbalkstillsyn av kemiska produkter, så ligger 

detta nära till hands.  

 

Bygg- och miljönämnden har den 27 oktober 2022 101 beslutat att då nämnden 

sedan tidigare har uppdraget att bedriva myndighetsutövning enligt tobakslagen, 

är det logiskt att myndighetsutövning av det som följer med den nya lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter åläggs bygg och miljönämnden, dels att tillsynen av 

sprängämnesprekusorer kan åläggas bygg- och miljönämnden. 
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() 
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Forts KF § 179 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 257. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 27 maj 2019 § 65 och från 1 januari 2023 

anta nytt reglemente för bygg- och miljönämnden enligt en till ärendet hörande 

bilaga. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Bygg- och miljönämnden 
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() 
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KF § 180 

 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden fr om den 1 januari 2023 

Dnr 391/22 

 

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 

2021 § 182 

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att kultur- och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 

2023 kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning härav 

måste justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen förändring 

gjorts i reglementet.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 258. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2021 § 182 och fr o m den 1 

januari 2023 anta nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden enligt en till 

ärendet hörande bilaga 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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() 
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KF § 181 

 

Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden fr om den 1 januari 

2023    Dnr 385/22 

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutades av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en för social 

och arbetsmarknad och en för äldre. Den nya nämnden för social- och arbets-

marknadsnämnden kommer att fr o m den 1 januari 2023 att bestå av7 ledamöter 

och 7 ersättare.  

 

Förslag till reglemente har upprättats utifrån socialnämndens nu gällande reg-

lemente. Den nya nämnden föreslås heta social- och arbetsmarknadsnämnden. Av 

reglementet framgår bland annat att ”Social- och arbetsmarknadsnämnden är den 

nämnd som ska fullgöra Hallstahammars kommuns uppgifter inom socialtjänsten 

utöver den del som äldrenämnden ska ansvara för. Nämndens uppdrag innefattar 

alla uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på social- och 

arbetsmarknadsnämnden med undantag för de uppgifter som äldrenämnden ska 

ansvara för. Social- och arbetsmarknadsnämnden skall vara kommunens arbets-

löshetsnämnd i enlighet med lagen om arbetslöshetsnämnd. Nämnden är huvud-

man och eller myndighet inom de i reglementet angivna ansvarsområden och 

ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vid varje tid gällande lagstift-

ning eller annan författning inom ansvarsområdet.” 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 259. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 170 anta reglemente 

för social- och arbetsmarknadsnämnden fr o m 1 januari 2023 enligt en till ären-

det hörande bilaga. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 
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KF § 182 

 

Reglemente för äldrenämnden fr om den 1 januari 2023    Dnr 384/22 

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att socialnämnden delas i två nämnder, en för äldre 

och en för individ och arbetsmarknad. Den nya nämnden för äldre kommer att fr 

o m den 1 januari 2023 att bestå av7 ledamöter och 7 ersättare.  

 

Förslag till reglemente har upprättats utifrån socialnämndens nu gällande reg-

lemente. Den nya nämnden föreslås heta äldrenämnden. Av reglementet framgår 

bland annat att ”Äldrenämnden är huvudman för kommunal vård och omsorg och 

fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och de uppgifter som enligt 

annan lag eller författning ankommer på socialnämnd/kommunal nämnd av-

seende personer över 65 år (ej LSS). Inom nedan angivna ansvarsområden och 

ansvarar Äldrenämnden för att fullgöra de uppgifter som följer av vid varje tid 

gällande lagstiftning eller annan författning inom ansvarsområdet. 
 

Äldrenämndens ansvar omfattar således i huvudsak: 

• äldreomsorg 

• ledning av den kommunala hälso- och sjukvården 

• myndighetsutövning samt kontroll och kvalitetsuppföljning inom 

ovanstående ansvarsområden 

Äldrenämnden skall bevaka sociala aspekter för äldre i samhällsplaneringen och 

därvid verka för god samhällsmiljö och goda förhållanden för invånarna, ta de 

initiativ och framlägga de förslag som nämnden finner påkallade. 

Nämnden ska aktivt arbeta för förbättra folkhälsa för äldre.” 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 260 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 17 december 2018 § 170 anta reglemente 

för äldrenämnden fr o m 1 januari 2023 enligt en till ärendet hörande bilaga. 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Äldrenämnden 
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KF § 183 

 

Reglemente för tekniska nämnden fr om den 1 januari 2023    Dnr 392/22 

 

Nu gällande reglemente beslutades av kommunfullmäktige den 16 december 

2021 § 181. 

 

En gemensam politisk översyn av den nuvarande nämndsorganisationen och stor-

leken på kommunfullmäktige och nämnderna har skett under 2022. Förslag på 

förändringar av storleken på kommunfullmäktige och nämnderna har varit före-

mål för dialog där samtliga gruppledare deltagit. En ny nämndsorganisation och 

förändrade nämndstorlekar beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 

2022 § 118 där det framgår att tekniska nämnden fr o m den 1 januari 2023 

kommer att bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Med anledning härav måste 

justeringar göras i nämndens reglemente. I övrig har ingen förändring gjorts i 

reglementet.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 12 december 2022 § 261. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sina beslut den 16 december 2021 § 3 och fr o m 1 januari 

2023 anta nytt reglemente för tekniska nämnden enligt en till ärendet hörande 

bilaga. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Tekniska nämnden 
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KF § 184 

 

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

son (C) om upprättande av policydokument och ägaranvisningar, med mera 

för kommunens engagemang i bolag, stiftelser med flera.      

Dnr 400/22 

 

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

”Hallstahammars kommun är engagerat i både bolag, förbund, stiftelser och före-

ningar med mera vilket innebär ett betydande ansvar också inför medborgarna att 

engagemangen skapar nytta och fyller sitt ändamål. Grundläggande är att kom-

munen är tydlig med avsikten med sina engagemang, dvs själva ägaridén. Detta 

innebär att kommunfullmäktige bör fastställa vilka politiska mål som ska uppnås 

i engagemanget. Viktigt är att roll- och ansvarsfördelning tydliggörs tillsammans 

med ett planerings- och uppföljningssystem. Samspelet behöver tydliga arenor 

för dialog och beslut. Allt detta bör fastställas i en policy för att underlätta ägan-

det och styrningen. Hallstahammars kommun ska vara en aktiv ägare i sina för-

bindelser. Det innebär också att utsedda styrelseledamöter har viktiga roller för 

att uppnå rätt effekt för kommunens engagemang.  

 

Centerpartiet i Hallstahammar yrkar att    

policydokument upprättas för kommunens engagemang i bolag, stiftelser, före-

ningar och förbund 

ägaranvisningar ses över för att säkerställa att ägarskapet och engagemanget 

fyller sin uppgift för kommunen och medborgarna. 

att säkerställa att verksamheterna drivs effektivt för bästa nytta. 

att säkerställa att styrelseledamöter utbildas och har rätt kunskap och insikt för 

sina uppdrag. 

att styrelseledamöter ges tydliga skriftliga anvisningar för sina uppdrag. 

att styrelseledamöter i bolag bör certifieras eller diplomeras för att kvalitetssäkra 

uppdraget. 

att kommunen alltid ska överväga att besätta styrelseposter med externt rekryte-

rade ledamöter utifrån den kompetens som behövs för bolagets utveckling.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 

motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 
_________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 185 

 

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

son (C) om krav på effektiviseringsarbete i anslags- och avgiftsstyrda verk-

samheter     Dnr 401/22 

 

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

”Hallstahammars kommun bedriver verksamhet antingen självt eller i samverkan 

med andra kommuner. Några exempel är Kanalbolaget, Fibra AB, Vafab, Mäla-

renergi Vatten, Norra samordningsförbundet och Överförmyndarnämnden. Det är 

för kommunens engagemang viktigt att dessa organisationer arbetar systematiskt 

med värdeskapandet för sina ägare och effektiviserar verksamheten. Effektivisera 

är inte detsamma som besparing och nedskärning utan handlar bland annat om att 

minska variationer och ta bort sådant som inte är värdeskapande. Det handlar 

också om att lösa problem uppströms och vara proaktiv för att skapa värden i hela 

värdekedjan. Kommunen bör därför vara tydlig mot sina styrelserepresentanter 

att tydligt driva effektiviseringsarbetet i sina styrelseuppdrag. 

  

Centerpartiet i Hallstahammar yrkar  

att ägarstyrning och anvisningar till anslags- eller avgiftsstyrda verksamheter ska 

kompletteras med tydliga krav på effektiviseringar 

att kommunens styrelserepresentanter ska ha tydliga anvisningar att driva effekti-

viseringsarbete i sina styrelser.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 

motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 
_________ 

Exp till: Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

   

 

 

KF § 186 

 

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

son (C) om genomlysning av kommunens taxor    Dnr 402/22 

 

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

kommunfullmäktigesammanträdet den 28/11 2022 diskuterades taxor relaterade 

till serveringstillstånd, vilket landade i ett beslut om återremiss. Mot denna bak-

grund läggs denna motion för att kommunens taxor ska vara rättvisa och begrip-

liga. 

 

Principiellt reglerar Kommunallagen kommunens rätt att ta ut taxor. 2 kapitlet 5 

och 6 §§ anger följande:  

5 §   Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla 

får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Lag 

(2019:835). 

6 §   Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kost-

naderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Lag (2019:835) 

 

Avgifter ska med andra ord vara självfinansierade utan vinstsyfte utifrån själv-

kostnadsprincipen. 

 

Eftersom nämndens ordförande den 28/11 hade svårigheter att förklara den före-

slagna taxan anser vi att kommunens taxor rent generellt behöver granskas. För 

att vara relevanta för alla parter som kommer i kontakt med taxorna bör de vara 

transparenta så det blir begripligt vad kommunens taxeintäkt ska täcka för kost-

nader och att eventuell tillsynsinsats står i rimlig proportion till vad som kan 

uppnås i det enskilda fallet samt tydliggöra om tillsyn behöver bedrivas genom 

inspektioner, skrivbordstillsyn eller på annat sätt. 

 

Eftersom principen för tillsynsavgifter är ’självkostnad’ så exemplifierade vi 

frågeställningen den 28/11 med att räkna ut vilken månadslön den föreslagna till-

synsavgiften i så fall skulle motsvara. 1050 kr/tim minus arbetsgivaravgifter, för-

säkringar etc (som vi schabloniserade till 45 %) gav 724 kr/tim. 724 x 160 tim-

mar = 115 840 kr/mån. 115 840 kr i månadslön skulle naturligtvis vara en helt 

verklighetsfrämmande ’lön’ och speglar inte verkliga förhållanden, och det var 

det som var avsikten att tydliggöra. Vilka kostnader utöver lön som lades på 

taxan kunde på fullmäktigemötet den 28/11 inte få en förklaring. Ytterligare en 

konstighet i det framlagda taxeförslaget var att nämnden på ingen annan grund än 

önskemål om samordning med miljötillsynkostnader ökad timkostnaden från 867 

kr till 992 kr, dvs en höjning med 14,4 %, vilket också är märkligt ur självkost-

nadssynpunkt, för att därefter lägga på ytterligare en uppräkning och totalt landa 

på 1050 kr/tim, dvs en höjning av timkostnaden på totalt 21,1 %. Detta är knap-

past ett rimligt sätt att räkna ut självkostnad på utan är snarare omotiverad och  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 186 

 

starkt inflationsdrivande. Hallstahammars kommun bidrar på detta sätt till en 

eskalerande inflation. Detta kan inte vara i vare sig i kommunens eller med-

borgarnas intresse. 

 

Tillsyn och avgifter är viktiga komponenter i hur näringslivsklimatet uppfattas i 

kommunen. Centerpartiet har tidigare lyft vikten av att tillämpa den så kallade 

Rättviksmodellen ”Tillväxt och tillsyn” i kommunens arbete gentemot företag. 

Det är en bra modell som bygger på dialog och gör tillsyn begriplig för företagen. 

Tyvärr har kommunen inte tillämpat denna modell de senaste fyra åren. Den 

senaste månaden har emellertid - äntligen – beslut tagits att tillämpa den del som 

handlar om efterdebitering av taxor från och med 2023. Nu ser vi fram mot att 

också resten av modellen fullt ut tillämpas. 

 

Det vi fick oss till del den 28/11 var hur en nämnd beräknade vissa taxor kopp-

lade till serveringstillstånd. Bristen på svar skapade stor oro över hur det egent-

ligen kan gå till när nämnder beräknar nya taxor. Centerpartier i Hallstahammar 

föreslår därför att det behöver genomföras en systematisk genomlysning av 

kommunens taxor så det kan säkerställas att de är relevanta och transparenta. 

Detta är rimligt för att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska kunna be-

döma att föreslagna taxor är rimlig också ur ett medborgarperspektiv. 

 

Centerpartiet i Hallstahammar yrkar att Kommunfullmäktige beslutar 

 

att alla tillsynsavgifter ses över och redovisas transparent så att det går att be-

döma deras rimlighet 

att även Bygg- och miljönämnden har ett tungt ansvar att förbättra och vårda 

kommunens näringslivsklimat. 

att Den så kallade Rättviksmodellen ”Tillväxt och Tillsyn” tillämpas som en 

pusselbit i arbetet med att förbättra näringslivsklimatet 

att Kommunfullmäktige tydliggör att alla nämnder har ett ansvar för att förbättra 

och vårda kommunens näringslivsklimat.” 

 

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 
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KF § 187 

 

Anmälan av interpellation från Jenny Landernäs (M) om beredskap för 

pågående 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?” 

 

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. 
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KF § 188  

 

Anmälan av 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?” 

 

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. 
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KF § 189 

 

Anmälan av motion från Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M), och 

Bertil Bredin (M) om att initiera dialog och arbete för framtida utvecklingen 

och ambitionsnivån med övriga ägare i kanalbolaget    Dnr 416/22 

 

Jenny Landernäs (M), Hans Strandlund (M) och Bertil Bredin (M) anför i en 

motion ”Att Strömsholms Kanal är viktig för Hallstahammar kan vi nog alla 

skriva under på. Trots det ägnar vi mycket lite intresse åt kanalen. I november 

2021 yrkade Moderaterna på att Kanalbolaget skulle få i uppdrag att ta fram en 

plan för att öka intäkterna från biljetter och andra finansieringskällor samt att 

uppdra till ägarkommunerna att tillsammans arbeta för en långsiktig utvecklings-

strategi för Strömsholms kanal som helhet. Dessa yrkanden stöddes av en enig 

kommunstyrelse. Inget av detta är dock påbörjat, vad vi vet inte ens kommunice-

rat med Kanalbolaget. Man hänvisar till formalia att en enskild kommunstyrelse 

inte kan initiera sådant. Under våren uppdagades grova oegentligheter från led-

ningens sida men som den politiska ledningen i princip lämnade helt utan åtgärd. 

Som följd lämnade dock Västerås Kanalbolagets styrelse tillsammans med de 650 

000 kr/år staden bidragit med. Den här utvecklingen är inte hållbar över tid. Det 

behövs långsiktighet och ett omtag för att upprätta förtroende och kunna utveckla 

kanalen. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 

 

Att Hallstahammars kommun som ägare initierar dialog med övriga ägare om den 

framtida utvecklingen och ambitionsnivån för Kanalbolagets verksamhet 

Att Hallstahammars kommun tillsammans med övriga ägare tillsammans arbetar 

för en långsiktig utvecklingsstrategi för Strömsholms Kanal i sin helhet 

Att Hallstahammars kommun som ägare ställer krav på omtag för att återupprätta 

förtroendet.” 

 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att 

motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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KF § 190 

 

Val av äldrenämnd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i äldrenämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Ingvor Regnemer (S) Lennart Ahlström (S) 

Örjan Andersson (S) Aliki Karlsson (S) 

Birgitta Westman (S) Barbara Kabacinski Hallström (L) 

Christer Hansson (V) Hanna Staffansson (V) 

Håkan Freijd (M) Alicia Stenfors (M) 

Claes Gustavsson (SD) Elisabeth Moser (SD) 

Tommy Emterby (KD) Marina Dahlström (M) 

 

 

 

Ordförande   Ingvor Regnemer (S)  

1:e vice ordförande   Christer Hansson (V) 

2:e vice ordförande  Örjan Andersson (S) 

 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till proto-

kollet, bilaga 1 § 190/2022:    

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

 Äldrenämnden 
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KF § 191 

 

Val av social- och arbetsmarknadsnämnd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i social- och arbetsmarknadsnämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 

2026 utse följande personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Jenny Hödefors (S) Niklas Malmberg (S) 

Rolf Korsbäck (S) Monica Everland (S) 

Camilla Härdevik (V) Lillemor Larsson (V)  

Joakim Eriksson (L) Christina Aspenryd (S) 

Torbjörn Estelli (M) Håkan Freijd (M) 

Anders Johannesson (C) Gun-Britt Rydén (KD) 

Sari Janssen (SD) Elias Jansson (SD) 

 

 

 

Ordförande   Jenny Hödefors (S)  

1:e vice ordförande   Camilla Härdevik (V) 

2:e vice ordförande   Rolf Korsbäck (S) 

 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till proto-

kollet, bilaga 1 § 191/2022:    

 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 
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KF § 192 

 

Val till uppdrag i Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2023-2024    

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 2023 - 2026 utse 

följande personer:  

 

Ledamot Ersättare 

 

Örjan Andersson (S) Camilla Härdevik (V) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

 Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 
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KF § 193 

 

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

december 2022     Dnr 11/22 

 

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

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

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

t o m 31 december 2022 lämnas vakant. 

 

 
Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

 Barn- och utbildningsnämnden 
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KF § 194 

 

Val av en revisor fr o m 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    Dnr 399/22 

 

Enligt kommunallagen 12 kap 5 § framgår att: ”Vid en samlad revision av hela 

verksamheten skall minst fem revisorer väljas.” 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november lämnades en plats vakant.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som revisor i kommunal revision 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse Marie 

Odelberg (M). 

 

Det noteras att de av fullmäktige valda revisorerna för tiden 2019-2022 kommer 

att slutföra revision av kommunens bokslut för 2022. 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 
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KF § 195 

 

Val av 2:e vice ordförande i tekniska nämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 

2026    Dnr 399/22 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november lämnads platsen som 2:e vice ord-

förande vakant. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som 2:e vice ordförande i tekniska nämnden1 januari 2023 – 31 oktober 2026 

utse Reinder Nispeling (L). 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till 

protokollet, bilaga 1 § 195/2022:    

 

 

 
__________ 

Exp till:  Samtliga valda 

  Nämndkansliet 

               Löneenheten 

 Tekniska nämnden 
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KF § 196 

 

Val av 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 1 januari 2023 – 31 

oktober 2026    Dnr 399/22 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november lämnads platsen som 2:e vice ord-

förande vakant. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 1 januari 2023 – 31 

oktober 2026 utse Ulf Ölander (S). 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till 

protokollet, bilaga 1 § 196/2022:    

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Bygg- och miljönämnden 
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KF § 197 

 

Val av 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 1 januari 2023 – 31 

oktober 2026    Dnr 399/22 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november lämnads platsen som 2:e vice ord-

förande vakant. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 1 januari 2023 – 31 

oktober 2026 utse Mikael Andersson (S). 

 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till 

protokollet, bilaga 1 § 197/2022:    
 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 198 

 

Val av 2:e vice ordföranden i barn- och utbildningsnämnd 1 januari 2023 – 

31 oktober 2026     Dnr 399/22 

 

Vid fullmäktiges sammanträde i november lämnads platsen som 2:e vice 

ordförande vakant. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 1 januari 2023 – 31 

oktober 2026 utse Elisabeth Erngren (V). 

 
 

På begäran av Jenny Landernäs (M) och med instämmande av Tommy Emterby 

(KD) beslutar kommunfullmäktige att deras synpunkter får antecknas till 

protokollet, bilaga 1 § 198/2022:    
 

 

 

__________ 

Exp till: Samtliga valda  

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 199 

 

Val till hållbarhetsrådet 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att som representant i hållbarhetsrådet 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse 

kommunstyrelsens ledamöter, ordförande i nämnderna och ordförande i kom-

munfullmäktige, samt 

 

att de partier som inte finns representerade enligt ovan ska utse en representant 

att ingå i rådet: 

 

Representant 

 

Anna Gunstad Bäckman (C) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Magnus Gustafsson 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 200 

 

Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 399/22 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Barbara Kabacinski Hallström (L)  Lennart Ahlström (S) 

 

Val av fem ledamöter jämte fem suppleanter varav en som ordförande och en 

som vice ordförande i bolagets styrelse för tiden från ordinarie årsstämma 2023 

t o m ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ledamöter Suppleanter  

 

Rolf Hahre (S) Christina Aspenryd (S) 

Kenth Erngren (V) Kjell Ivemyr (S)  

Reinder Nispeling (L)  Eleonor Zeidlitz (MP) 

Bertil Bredin (M)   Jan-Erik Fallberg 

Tobias Benjaminsson (SD) Mikael Ovesson (KD) 

 

 

Ordförande:  Rolf Hahre (S) 

Vice ordförande: Reinder Nispeling (L) 

 

Val av två lekmannarevisorer och två suppleanter för tiden från ordinarie års-

stämma 2023 t o m årsstämma 2027: 

 

Lekmannarevisor    Suppleant 

 

Per Hedfors (M)   Vakant    

Bo Hedman (S)   Vakant 

 

Ombudets förslag vid årsstämman 

 

Förslag om en revisor jämte en suppleant i bolagets revision för tiden från ordi-

narie årsstämma 2023 t o m ordinarie årsstämma 2027: 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 200 

 

Revisor     Suppleant 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers      Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              AB Hallstahem 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 201 

 

Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a  

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk 

förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud Ersättare 

 

Maria Blomberg (L) Örjan Andersson (S) 

 

Ombudets förslag vid föreningsstämma 

 

Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 

2023 t o m ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Revisor Ersättare 

 

Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 

 

 

Anm Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden utser sina representanter 

från ordinarie föreningsstämma 2023 t o m ordinarie föreningsstämma 2024. 

 

 
 

__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Sporthallen 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 202 

 

Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening     

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands Tolkservice ekonomisk 

förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024 

 

Ombud Ersättare 

 

Birgitta Westman (S) Aliki Karlsson (S) 

 

Ombudets förslag vid föreningsstämma 

 

Förslag om en ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie förenings-

stämma 2023 t o m ordinarie föreningsstämma 2027. 

 

Ledamot  

 

Barbara Kabacinski Hallström (L) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Västmanlands Tolkservice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 203 

 

Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB      Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 

 

 

Val av en ledamot/ordförande jämte en suppleanter i bolagets styrelse för tiden 

från ordinarie årsstämma 2023 t o m ordinarie årsstämma 2024 

 

Ledamöter  Suppleanter 

 

Catarina Pettersson (S)  Anders Randelius (M) 

 

  

Ordförande:     Catarina Pettersson (S) 

 

Val av en lekmannarevisor och en suppleant i bolagets revision för tiden fr o m 

ordinarie årsstämma 2023 o m ordinarie årsstämma 2027: 

 

 

Lekmannarevisor                                        Suppleant 

 

Per Hedfors (M)                                           Bo Hedman (S) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

               Strömsholms Utvecklings A 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 204 

 

Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

ordinarie årsstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Röstombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Rolf Korsbäck (S) 

 

Ledamot   Suppleant 

 

Reinder Nispeling (L) Camilla Härdevik (V) 

 

Revisor 

 

Per Hedfors (M) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Mälarenergi Elnät 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 205 

 

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: 

 

Röstombud  Ersättare 

 

Reinder Nispeling (L)  Rolf Lindström (M) 
  

Ledamot  Suppleant 

 

Vakant Vakant 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Mälarenergi Vatten AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 206 

 

Val till uppdrag i Coompanion Västmanland ekonomisk förening   

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Coompanion Västmanland ekonomisk 

förening  

 

Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Tony Frunk (S)  Reinder Nispeling (L) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Coompanion Västmanland 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 207 

 

Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Vattenförbund: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid förbundsstämma för tiden fr o m ordina-

rie förbundsstämma 2023 fram till ordinarie förbundsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Mylläri (V)    Rolf Korsbäck (S)    

 

Ombudets förslag vid förbundsstämma 

 

Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-

bundsstämma 2023 t o m ordinarie förbundsstämma 2024: 

 

Revisor  Ersättare  

 

Per Hedfors (M)   Andreas Ahlmqvist (MP) 

 

Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2023  

t o m ordinarie förbundsstämma 2024: 

 

Ledamot 

 

Bengt Hultin (V)  

 
 

__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet 

              Löneenheten 

              Kolbäcksåns Vattenförbund 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 208 

 

Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund    Dnr 399/22 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarens Vattenvårdsförbund: 

 

Val av ett eller flera ombud varav ett som röstombud för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2023 fram till ordinarie förbundsstämma 2024: 

 

Ombud  

 

Tony Frunk (S) 

Bengt Hultin (V) 

Stieg Andersson (M) 

 

Röstombud 

 

Bengt Hultin (V) 

 

 

Ombudets förslag vid förbundsstämma 

 

Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-

stämma 2023 t o m ordinarie förbundsstämma 2025: 

 

Ledamot 

 

Andreas Almqvist (MP) 

 

 

Anm: Ledamot väljs på två år 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Mälarens Vattenvårdsförbund 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 209 

 

Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Stiftelsen för främjande av trafiken på 

Strömsholms kanal: 

 

Val av ett röstombud jämte en ersättare vid årssammanträde med representant-

skapet för tiden fr o m årssammanträdet med representantskapet 2023 fram till 

årssammanträdet med representantskapet 2024: 

 

Röstombud  Ersättare 

 

Christer Hansson (V)  Jenny Landernäs (M) 

 

Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 

 

Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från års-

sammanträdet med representantskapet 2023 t o m årssammanträdet med repre-

sentantskapet 2024: 

 

Ledamot  Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Jenny Hödefors (S) 

 

 

Förslag till den av stiftelsen utsedda ombudet vid årssammanträdet med repre-

sentantskapet 

 

Förslag om ledamot jämte en ersättare i kanalbolagets styrelse för tiden från års-

sammanträdet med representantskapet 2023 t o m årssammanträdet med repre-

sentantskapet 2024: 

 

Ledamot tillika ordförande Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)  Jenny Hödefors (S) 

 

Jenny Landernäs (M) reserverar sig mot beslutet gällande valet av ledamot av-

seende ledamot tillika ledamot i kanalbolagets styrelse. 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Stiftelsen för främjandet av Strömsholms kanal 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 210 

 

Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesföre-

ning: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid fiskestämma för tiden fr o m ordinarie 

fiskestämma 2023 fram till ordinarie fiskestämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Mikael Andersson (S)   Rolf Mylläri (V) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 211  

 

Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Västmanlands läns Luftvårdsförbund: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid stämma med Västmanlands läns Luft-

vårdsförbund för tiden fr o m ordinarie förbundsstämma 2023 fram till ordinarie 

förbundsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Tony Frunk (S)  Ulf Ölander (S) 

 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 

 

Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-

stämma 2023 t o m ordinarie förbundsstämma 2024: 

 

Ledamot 

 

Sigurd Synnergård (L) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

………. Västmanlands läns Lufvårdsförbund 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 212 

 

Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Nätverk för byggnadsvård i Västman-

land: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämmor med föreningen Nät-

verk för byggnadsvård i Västmanland för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Sören Ivemyr (V) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Nätverk för byggnadsvård i Västmanland     

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 213 

 

Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Kommuninvest ekonomisk förening: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Jenny Hödefors (S)    Kenth Erngren (V) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Kommuninvest ek fören 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 214 

 

Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget   Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Intresseföreningen Bergslaget: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 

2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Lennart Andersson (S)  Hans Petersson (V) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Intresseföreningen Bergslaget 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 215  

 

Val till uppdrag i Förbundet Agenda 2030    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Förbundet Agenda 2030: 

 

Val av ett ombud vid stämma i Förbundet Agenda 2030 för tiden fr o m ordinarie 

förbundsstämma 2023 fram till ordinarie förbundsstämma 2024 

 

Ombud  Ersättare 

 

Charlott Ristikartano (MP) Rolf Lindström (M) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Agenda 2030 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 216  

 

Val till uppdrag i Fibra AB     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Firbra AB:  

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Richard Erikson (L)  Thure Andersen (S) 

 

Ombudets förslag vid årsstämman 

 

Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Fibra AB styrelse för tiden fr o m 

ordinarie årsstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ledamot  Suppleant 

 

Kenth Erngren (V)    Rolf Hahre (S) 

 
 

__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Fibra AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 217 

 

Val till uppdrag i Samkom AB    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Samkom AB:  

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Richard Erikson (L)  Thure Andersen (S) 

 

Ombudets förslag vid årsstämman 

 

Förslag om en ledamot jämte en ersättare i Samkom AB styrelse för tiden  

fr o m ordinarie årsstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2023: 

 

Ledamot  Suppleant 

 

Kenth Erngren (V)    Rolf Hahre (S) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

 Samkom AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 218 

 

Val till uppdrag inom Inera AB     Dnr 399/22 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Inera AB 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 

föreningsstämma 2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S) Philip Jandovsky (M) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

             Inera AB 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 219 

 

Val till uppdrag inom Leader Mälardalen    Dnr 399/22 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Leader Mälardalen 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie 

föreningsstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 

 

 

Val av en ledamot för tiden fr o m ordinarie föreningsstämma 2023 fram till ordi-

narie årsstämma 2025: 

 

 

Ledamot 

 

Andreas Almqvist (MP)  
 

 

Anm: Ledamot väljs på två år 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

             Leader Mälardalen 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 220 

 

Val till uppdrag i Energikontoret i Mälardalen AB    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom Energikontoret i Mälardalen AB 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid årsstämma för tiden fr o m ordinarie års-

stämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2024: 

 

Ombud  Ersättare 

 

Reinder Nispeling (L)  Hans Strandlund (M) 

 

 

Val av en ledamot för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2023 fram till ordinarie 

årsstämma 2024 

 

 

Ledamot     

 

Peter Ristikartano (MP)   

 

Anm: Ledamot och ersättare är valda t o m ordinarie årsstämma 2024  

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet 

              Löneenheten 

              Energikontoret i Mälardalen AB 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 221 

 

Val av ledamöter vid Mälardalsrådet 2023-2026     Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag vid Mälardalsrådet 2023-2026 utse följande personer:  

 

Ledamöter     Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S)   Jenny Hödefors (S) 

Hans Strandlund (M)    Anders Johannesson (C) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet (2 ex) 

              Löneenheten 

            Mälardalsrådet 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 222 

 

Val till strategiska regionala beredningen 2023-2026    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att till uppdrag i strategiska regionala beredningen 2023-2026 utse följande per-

soner:  

 

Ledamöter 

 

Catarina Pettersson (S)  

Hans Strandlund (M) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet (2 ex) 

              Löneenheten 

………...Region Västmanland  
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 223 

 

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 Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 

Sigge Synnergård (L) Reijo Tarkka (V 

Håkan Freijd (M) Anna Gunstad Bäckman (C) 

Vakant Tommy Emterby (KD) 

 

Ledamot Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S) Hans Strandlund (M) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

………..ätmanlans kommuner 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 224 

 

Val till uppdrag i Norra Västmanlands Samordningsförbund 2023-2026 

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i Norra Västmanlands Samordningsförbund 2023-2026 utse 

följande personer:  

 

Ledamot Ersättare 

 

Jenny Hödefors (S) Camilla Härdevik (V) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Norra Västmanlands samordningsförbund 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 225 

 

Nominering till uppdrag i regionens patientnämnd 2023-2026 

Dnr 399/22 

 

Enligt gällande avtal om patientverksamhet ska kommunerna nominera genom 

Västmanlands kommuner två ledamöter och två ersättare till regionens patient-

nämnd. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nominera följande personer till uppdrag i regionens patientnämnd 2023-2026:  

 

Representanter: 

 

Marina Dahlström (M) 

Joakim Eriksson (L) 

Carolyn Karlsson (S) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

………..Region Västmanland 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 226 

 

Val till uppdrag i länsstyrelsens råd 2023-2026 

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag inom länsstyrelsens råd 2023-2026: 

 

Val av en representant 

 

Integrationsråd 

 

Jenny Hödefors (S) 

 

 

Miljö- och klimatråd 

 

Catarina Pettersson (S) 

 

 

Jämställdhetsråd 

 

Eleonor Zedlitz (MP) 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

              Länsstyrelsen 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 227 

 

Nominering av begravningsombud för tiden 2023-2026   Dnr 399/22 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att nominera Ingvor Regnemer (S) som begravningsombud för tiden 2023-2026. 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

………..Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 228 

 

Val av revisor och ersättare i alla av kommunen förvaltade stiftelser där 

revisorer inte förordnats på annat sätt    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till revisor och ersättare för tiden 2023-2026 i alla av kommunen förvaltade 

stiftelser (huvudsakligen f d donationsfonder) där revisorer inte förordnats på 

annat sätt utse följande personer: 

 

Revisor Ersättare 

 

Per Hedfors (M)             Bo Hedman (S)  

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet  

              Löneenheten 

………. Ekonomienheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 229 

 

Val av revisor och ersättare i Emma Hedmans stiftelse    Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag i Emma Hedmans stiftelse: 

 

Val av en lekmannarevisor och en ersättare i stiftelsen för tiden 2023-2026: 

 

Lekmannarevisor Ersättare 

 

Per Hedfors (M)   Bo Hedman (S) 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet (2 ex) 

              Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 230  

 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026 utse följande personer:  

 

Marijo Edlund (S) tätort 

Reinder Nispeling (L) tätort 

Rolf Mylläri (V) tätort 

Vakant  jordbruk 

Marijo Edlund (S) jordbruk 

Anders Johannesson (C) jordbruk 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet (2 ex) 

              Löneenheten 

………..Lantmäteriet 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 231 

 

Val till uppdrag i Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företagshälsovård  

Dnr 399/22 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förrätta följande val till uppdrag i Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företags-

hälsovård: 

 

Val av ett ombud jämte en ersättare vid föreningsstämma för tiden fr o m ordi-

narie föreningsstämma 2023 fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ombud   Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Hans Strandlund (M) 

 

Val av en ledamot i föreningens styrelse fr o m ordinarie föreningsstämma 2023 

fram till ordinarie föreningsstämma 2024: 

 

Ledamot 

 

Tony Frunk (S) 

 

 

 
__________ 

Exp till: Samtliga valda 

              Nämndkansliet 

              Löneenheten 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 232 

 

Ordning för inkallande av ersättare 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    

 

Anföranden hålls av Peter Ristikartano (MP), Jenny Landernäs (M), Hans Strand-

lund (M), Tommy Emterby (KD), Kjell Ivemyr (S) och Sari Janssen (D). 

 

Kommunfullmäktige besluta 

 

att beträffande ordningen för ersättares inkallande i styrelser och nämnder 1 

januari 2023 – 31 oktober 2026 skall följande gälla: 

 

I första hand inträder ersättare i den inbördes ordning de upptagits i 

kommunfullmäktiges valprotokoll med början överst och med iaktagande av 

partitillhörighet. 

 

I andra hand inträder inträder ersättarna i den inbördesordning de upptagits i 

kommunfullmäktiges valprotokoll med början överst och med iaktagande av 

följande turordning mellan partierna: 

 

för Arbetarpartiet socialdemokraterna: 

1 Vänsterpartiet 

2 Liberalerna 

3 Miljöpartiet 

4 Moderaterna 

5 Centerpartiet 

6 Kristdemokraterna 

7 Sverigedemokraterna 

 

för Centerpartiet: 

1 Moderaterna 

2 Kristdemokraterna  

3 Liberalerna 

4 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

5 Miljöpartiet 

6 Vänsterpartiet 

7 Sverigedemokraterna 

 

för Kristdemokraterna: 

1 Moderaterna 

2 Sverigedemokraterna 

3 Centerpartiet 

4 Liberalerna 

5 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

6 Vänsterpartiet 

7 Miljöpartiet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

Forts KF § 232 

 

för Liberalerna: 

1 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

2 Vänsterpartiet 

3 Miljöpartiet 

4 Moderaterna 

5 Centerpartiet 

6 Kristdemokraterna 

7 Sverigedemokraterna 

 

för Miljöpartiet: 

1 Vänsterpartiet 

2 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

3 Liberalerna 

4 Centerpartiet 

5 Moderaterna 

6 Kristdemokraterna 

7 Sverigedemokraterna 

 

för Moderaterna: 

1 Kristdemokraterna 

2 Sverigedemokraterna 

3 Centerpartiet 

4 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

5 Liberalerna 

6 Vänsterpartiet 

7 Miljöpartiet 

 

för Sverigedemokraterna: 

1 Moderaterna 

2 Kristdemokraterna 

3 Centerpartiet 

4 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

5 Liberalerna 

6 Vänsterpartiet 

7 Miljöpartiet 

 

för Vänsterpartiet: 

1 Miljöpartiet 

2 Arbetarpartiet socialdemokraterna 

3 Liberalerna 

4 Centerpartiet 

5 Moderaterna 

6 Kristdemokraterna  

7 Sverigedemokraterna 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-12-15 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 233 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Rolf Hahre (S) avslutar sammanträdet med att 

på presidiets vägnar tacka alla, förtroendevalda, tjänstemän, sekreteraren och när-

radion för deras insatser under året. Därefter önskar han samtliga en God Jul och 

Gott Nytt År och välkomnar alla tillbaka efter helgerna till det kommande arbetet 

år 2023. 
 

Andre vice ordförande Stieg Andersson (M) framför ett tack från hela kommun-

fullmäktige till ordföranden för hans insatser under året och önskar honom en 

God Jul och Gott Nytt År. 

 

 


