
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 – 19.15 
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, revisor Bo Hedman § 6, samt Carina 

Iwemyr, sekreterare. 

   
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 februari 2019 klockan 08.00 
137 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 25 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  

 
 
 
 
 
 
 

   J d  
 

  ………………………………………………………………………………….. 
  David Lindberg (L)    Sigrid Moser Nyman (SD 
  

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

Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 1-25 
  
Sammanträdesdatum 2019-02-18 
  
Anslaget uppsättes 2018-02-22 Anslaget nedtages 2019-03-16 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 1 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Ordföranden informerar att länsstyrelsen utsett Lars Wilhelmsson (C) som ny 
ersättare efter Marie Westberg (C) och att någon ny ledamot efter Kirsten 
Lysgaard (SD) inte kunnat utses. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
   
att utse David Lindberg (L) och Sigrid Moser Nyman (SD) att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 22 februari 2019 klockan 08.00. 
 
 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 2 
 
Nytt reglemente för kommunstyrelsen    Dnr 109/18 
 
Nu gällande reglemente är antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2018 § 
73. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2018 § 125 bland annat att fr o m 1 
januari 2019 överföra planenheten från tekniska förvaltningen till kommunsty-
relsens förvaltning varvid enheten benämns samhällsbyggnadsenheten för att 
bättre spegla dess ansvarsområde och medarbetarnas funktioner. 
 
Förändringarna kräver vissa justeringar av befintliga reglementen för kommun-
styrelsen och tekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 januari 2019 § 8. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 73 anta nytt reglemente för 
kommunstyrelsen enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 3 
 
Nytt reglemente för tekniska nämnden     Dnr 310/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2018 § 10 att anta nytt reglemente för 
tekniska nämnden. 
 
Tekniska nämnden föreslår den 18 december 2018 § 142 att fullmäktige ska anta 
nytt reglemente för tekniska nämnden.  
 
Tekniska nämnden beslutade den 19 juni 2018 § 69 om en ny organisation för 
tekniska förvaltningen fr o m 1 januari 2019 varvid det inrättades fyra enheter 
under förvaltningsledningen, VA, gata/Park, fastighet samt städ. Samtidigt 
kommer planavdelningen att flyttas över till kommunstyrelsen. Detta medför att 
reglementet för tekniska nämnden behöver ändras.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 januari 2019 § 9. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 22 maj 2018 § 10 anta nytt reglemente för 
tekniska nämnden enligt en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Tekniska nämnden 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 4 
 
Godkännande av tilläggsavtal till köpekontrakt gällande fastigheten Elds-
boda 1:279 – AB Hallstahem  Dnr 61/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 § 49 bland annat att godkänna 
köpekontrakt avseende del av fastigheten Eldsboda 1:279 (Kulturhuset). Tek-
niska nämnden föreslår nu att fullmäktige ska godkänna tilläggsavtal till köpe-
kontraktet. 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 3 december 2018 att Hallstaham-
mars kommun har i köpekontrakt daterat 7 februari 2018 köpt del av fastigheten 
Eldsboda 1:279 av AB Hallstahem. För komplementbyggnaden på fastigheten 
ansökte kommunen och AB Hallstahem om avstyckning. Efter att Lantmäteriet 
fått in ansökan om avstyckning har de meddelat att den fastighetsarea som av-
styckas och som ska utgöra mark för komplementbyggnaden inte är tillräckligt 
stor med hänsyn till gällande detaljplan. Ett förslag till lösning finns i upprättat 
tilläggsavtal, en lösning som även Lantmäteriet föreslagit. Lösningen innebär att 
Hallstahammars kommun överlåter del av fastigheten Eldsboda 1:279 till AB 
Hallstahem.  
 
Hallstahem godkänner lösningen och har skrivit på tilläggsavtalet.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019 § 24. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna tilläggsavtal till köpekontrakt avseende fastigheten Eldsboda 
1:279 enligt en till ärendet tillhörande bilaga.  
 
 
 
_______ 
Exp: Teknisk nämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 5 
 
Detaljplan för Sörstafors III, Dp. 223 – för antagande    Dnr 305/17 
 
Det råder bostadsbrist i Hallstahammars kommun och tillgången på småhus-
tomter är mycket begränsad. Fotbollsklubben Kolbäck FK-91 har valt att sälja sin 
fotbollsplan i Sörstafors och samordna all sin verksamhet till Kolbäck. Hallsta-
hammars kommun köpte planen från föreningen för att möjliggöra nya små-
hustomter. Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 11 oktober 2017 att ge 
planavdelningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området. Detaljpla-
nens syfte är att pröva områdets lämplighet för i huvudsak bostadsbebyggelse 
med tillhörande gator. Även behov av parkmark i form av rekreationsyta har prö-
vats inom ramen för planarbetet. I samband med planläggningen får befintliga 
småhusfastigheter inom planområdet samtidigt en ny detaljplan anpassad efter 
dagens förhållanden. I samband med planarbetet har en geoteknisk utredning, en 
VA- och dagvattenutlåtande, en trädvårdsplan samt en arkeologisk undersökning 
tagits fram. Planområdet som sådant omnämns inte i översiktsplanen, men att 
pröva planområdet enligt detaljplanens syfte anses inte strida mot översikts-
planens ambitioner.  
 
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 framgår de överväganden som gjorts och vilka förändringar som 
genomförts. Förslaget bedöms medföra en lämplig markanvändning. 
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019 § 27. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna det sammanställda granskningsutlåtandet, samt  
 
att anta detaljplan för Sörstafors III, Dp. 223. 
 
 
 
_______ 
Exp: Samhällsbyggnadsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 6 
 
Anmälan av revisionsrapport ”Meningsfull vardag, aktiviteter och socialt 
innehåll inom äldreomsorgens särskilda boenden”     Dnr 219/18  
 
Revisor Bo Hedman (S) redogör för genomförd granskning av kvaliteten inom 
äldreomsorgen. Granskningen har omfattat om socialnämnden säkerställer att de 
som bor i särskilda boenden får sina behov av sociala aktiviteter tillgodosedda på 
ett kvalitativt tillfredställande sätt. 
 
Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att notera revisionsrapporten som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Revisorerna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 7 
 
Redovisning enligt lag (2001:453) av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § (SoL) för äldre-, handikapp-, individ-, och familjeomsorg kvartal 3 
år 2018    Dnr  242/18 
 
Bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i 
socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Bestämmelserna gäller när social-
nämnden inte verkställer sina egna gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen. Bestämmelserna omfattar alla former av bistånd inom individ- 
och familjeomsorgen, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Rapportering ska 
ske en gång i kvartalet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Enhetschef inom äldreomsorgen har sammanställt en redovisning. Under kvartal 
3 år 2018 fanns inga ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  
 
Områdeschef för individ- och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 
för kvartal 3 år 2018. Rapporten visar att det finns två stycken gynnande beslut 
enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom individ- och familjeomsorgen.    
 
Socialnämnden har den 22 november 2018 § 119 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2018 till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019 § 35. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 8 
 
Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 år 2018 
Dnr 241/18 
 
Kommunerna och landstinget har från den 1 juli 2008 genom en ändring i LSS 
skyldighet att till länsstyrelsen rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten 
att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt 
inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering ska ske en gång i kvar-
talet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.  
 
Områdeschef för LSS/Bemanning har sammanställt en redovisning för kvartal 3 
år 2018. Rapporten visar att det inte fanns några gynnande beslut enligt 9 § LSS 
som inte verkställts. 
 
Socialnämnden har den 22 november 2018 § 120 beslutat att överlämna redovis-
ningen av ej verkställda beslut kvartal 3 år 2018 till bl a kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019 § 36. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera redovisningarna som en anmälan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Socialnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 9 
  
Anmälan av tillsynsbesök hos överförmyndarnämnden i Hallstahammars 
kommun 2018    Dnr 297/18 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört en inspektion av överförmyndar-
verksamheten den 3 maj 2018 och upprättat en rapport över inspektionen.  
 
Av rapporten framgår att länsstyrelsen efter inspektionen funnit anledning att 
kritisera överförmyndarnämnden på följande punkter: 
 
- Bristfällig handläggning av ansökan av god man 
- Bristfällig handläggning av överklagande 
 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 4 februari 2019 § 39. 
 
Anförande hålls av Örjan Andersson (S). 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera rapporten som en anmälan.  
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 10 
 
Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden t o m den 31 december 2022  
Dnr 253/18 
 
Anita Westin Brodd (M) anhåller i skrivelse den 15 februari 2019 om att få bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Anita Westin Brodd (M) från uppdraget som ersättare i socialnämn-
den, samt 
 
att utse Patrik Hultgren (M) som ersättare i socialnämnden t o m den 31 decem-
ber 2022.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Socialnämnden (sekr) 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 11 
 
Val av ledamot i socialnämnden t o m den 31 december 2022    Dnr 253/18 
 
Vid fullmäktiges val i november 2018 av nya nämnder lämnades platen vakant.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Anita Westin Brodd (M) som ledamot i socialnämnden t o m den 31 
december 2022.   
 
 
 
_________ 
Exp till: Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Socialnämnden (sekr) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 12 
 
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2022    
Dnr 253/18 
 
Vid fullmäktiges val i november 2018 av nya nämnder lämnades platsen vakant.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Torbjörn Estelli (M) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden t o m 
den 31 december 2022.  
 
 
 
_________ 
Exp till: Nämndkansliet (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Barn- och utbildningsnämnden (sekr) 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 13 
 
Val till uppdrag i Rådet för Trygg och säker 2019    Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 § 71 om ledningsstruktur för 
”Trygg och säker kommun”. Rådet utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt respektive nämndsordförande under ledning av kommunstyrelsens ord-
förande. Kommunfullmäktige beslutade därefter den 17 juni 2013 § 98 att full-
mäktiges ordförande skall ingå i rådet. Vidare beslutades, efter önskemål från 
alliansen, att utse ytterligare en representant i rådet från alliansen utöver den plats 
som erhållits som företrädare för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att miljöpartiet, kristdemokraterna, sverigedemokraterna och vänsterpartiet har 
rätt att utse en representant att ingå i rådet under 2019 och att denne ska ha upp-
drag i fullmäktige eller någon nämnd/styrelsen, samt 
 
att följande personer ska ingå i Rådet för Trygg och säker 2019: 
 
Catarina Pettersson (S)   
Anna Gunstad Bäckman (C) 
Hans Strandlund (M) 
Kjell Ivemyr (S) 
Sigge Synnergård (L) 
Rolf Hahre (S) 
Hanna Lostelius (C) 
Ingvor Regnemer (S) 
David Lindberg (L) 
Tommy Emterby (KD) 
Sigrid Moser Nyman (SD) 
Peter Ristikartano (MP) 
Reijo Tarkka (V) 
 
 
 
_________ 
Exp till: Nämndkansliet) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Rådet för Trygg och säker 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 14 
 
Fyllnadsval av ersättare i valberedningen t o m den 14 oktober 2022  
Dnr 253/18 
 
David Lindberg (L) anhåller i skrivelse den 4 februari 2019 om att få bli ent-
ledigad från sitt uppdrag som ersättare i valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ersättare i valberedningen, 
samt 
 
att utse Reinder Nispeling (L) som ersättare i valberedningen t o m den 14 
oktober 2022.   
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  (2 ex) 
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Socialnämnden (sekr) 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 15 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom AB Hallstahem: 
 
Val av två lekmannarevisorer och två suppleanter för tiden från ordinarie års-
stämma 2019 t o m årsstämma 2023: 
 
Lekmannarevisor  Suppleant 
 
Per Hedfors (M) Göran Sonesson (KD) 
Bo Hedman (S) Jörgen Kvist (S) 
 
Ombudets förslag vid årsstämman 
 
Förslag om en revisor jämte en suppleant i bolagets revision för tiden från ordi-
narie årsstämma 2019 t o m ordinarie årsstämma 2023: 
 
Revisor Suppleant 
 
Öhrlings Pricewaterhousecoopers Öhrlings Pricewaterhousecoopers 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Socialnämnden (sekr) 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 16 
 
Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a   
Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk 
förening: 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 
2019 t o m ordinarie föreningsstämma 2020: 
 
Revisor Ersättare 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Sporthallen ek för 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 17 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund    Dnr 253/18 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Kolbäcksåns Vattenförbund: 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-
bundsstämma 2019 t o m ordinarie förbundsstämma 2020: 
 
Revisor  Ersättare  
 
Per Hedfors (M)  Jörgen Kvist (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet   
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Kolbäcksåns Vattenförbund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 18 
 
 
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Strömsholms Utvecklings AB: 
 
Val av en lekmannarevisor och en suppleant i bolagets revision för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma 2019 t o m ordinarie årsstämma 2023: 
 
Lekmannarevisor Suppleant 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Strömsholms Utvecklings AB 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 19 
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB     Dnr 253/18 
   
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val av en lekmannarevisor i Mälarenergi Elnät AB: 
 
Val av en revisor för tiden fr o m ordinarie årsstämma 2019 fram till ordinarie 
årsstämma 2020: 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Mälarenergi Elnät AB 
 Samtliga valda 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 20 
 
Val till uppdrag i Västmanlands kommuners styrelse     Dnr 253/18 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag i Västmanlands kommuners styrelse: 
 
Val av två representanter i Vätmanlands kommuners styrelse fr om ordinarie för-
bundsmöte 2019 fram till ordinarie förbundsmöte 2023: 
 
Ledamöter 
 
Catarina Pettersson (S) 
Jenny Landernäs (M) 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
  Samtliga valda 
 Västmanlands kommuner 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-02-18 
 

() 
 

  
 
 
KF § 21 
 
Fyllnadsval till uppdrag inom Leader Mälardalen    Dnr 253/18 
 
 
Hans Petersson (V) anhåller i skrivelse den 15 februari 2019 om entledigande 
från sitt uppdrag som styrelseledamot tillika LAG inom Leader Mälardalen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fr o m ordinarie föreningsstämma 2019 entlediga Hans Petersson (V) från 
uppdraget som styrelseledamot tillika LAG inom Leader Mälardalen, samt 
 
att val av styrelseledamot tillika LAG inom Leader Mälardalen tas upp på kom-
munfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Nämndkansliet  
 Löneenheten 
 Samtliga valda 
 Leader Mälardalen 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF 22 
 
Anmälan av interpellation av Sigrid Moser Nyman (SD) och Elisabeth 
Moser (SD) om otryggheten i Hallstahammar   Dnr 63/19 
 
Sigrid Moser Nyman (SD) och Elisabeth Moser (SD) anför i en interpellation 
”Under veckorna inför valet åkte P4 Västmanland på valturné till Västmanlands 
alla kommuner för att medborgarna ska få höra var politikerna egentligen stod i 
de viktigaste lokala frågorna. Samtliga partier i denna sal fanns representerade. 
Man pratade Skola, Äldreomsorg och Otrygghet.  
När frågan om Otrygghet lyftes föreslog vi från Sverigedemokraterna kamera-
övervakning och väktare på tider EFTER kl 21:00. Vi tror nämligen inte att buset 
går hem och lägger sig vid den tiden.... tvärtom. Det är då man vaknar till liv. I 
skydd av mörker ger man sig på främst äldre kommuninnevånare. Men nu har vi 
ju sett att gränsen inte längre går bara där. Numera ger man sig på vem det nu 
månne vara som man ser går ensam. Tillhyggen och hot med kniv är snarare 
regel än undantag. Ofta är angriparna 2 eller flera. 
Från (S) sida talade man sig varm om de väktare som på prov gick i centrum 
dagtid och fram till kl 21:00. Här lovades det att efter deras provtjänstgöring som 
pågick till den sista september skulle det göras en utvärdering. Vi är nu redan i 
mitten av februari och det har gått 4 och en halv månad sedan dess. Vad har 
denna utvärderingen gett? När får vi veta resultatet ? Hur man går vidare utifrån 
det? Och vad gör vi kommunens folkvalda för att ge våra invånare den trygg-
heten de saknar?” 
 
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. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 23 
 
Anmälan av motion av Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lind-
holm (V) och Christer Hansson (V) angående statliga medel till elevhälsan    
Dnr 49/19 
 
Lorin Ismael (V), Reijo Tarkka (V), Annica Lindholm (V) och Christer Hansson 
(V) anför i en motion ”Sedan 2009 har Elevhälsans Medicinska Insats (fd. skol-
hälsovården),  erbjudit och givit vaccination HPV (Humant Papilloma Virus) till 
flickor i år 5 och 6 i Hallstahammars kommun. Vaccinet ges i 2 doser till flickor 
under 14 år och i 3 doser till flickor över 14 år. Dessa doser ges med ett visst 
tidsintervall. Vaccinet ska skydda den enskilda flickan mot livmoderhalscancer. 
Över 90 % av vårdnadshavarna har, sedan vaccinet började ges 2009, tackat ja till 
erbjudandet. Denna arbetsuppgift tillkom alltså år 2009 och är en förhållandevis 
stor arbetsuppgift för Sveriges skolsköterskor.  
 
Varje injektion innebär att 
 
En informations- och medgivandeblankett ska kopieras och skickas till alla 
berörda vårdnadhavare för påskrift 
Blanketten ska skickas tillbaka till EMI och läggas in i systemet (dokumenteras). 
Vaccin ska beställas 
Minst 2 vaccinationstillfällen som tidsmässigt passar verksamheten i skolan ska 
bokas in 
Vaccinet ges och vid detta tillfälle ska 2 skolsköterskor finnas till hands 
Efterarbete med dokumentation i den medicinska journalen + rapportering till 
vaccinationsmyndighet 
 
Till allt detta har man beräknat en tidsåtgång på ca 25 min/injektion. 
 
Alla Sveriges kommuner får ett statligt bidrag på 2 kr/kommuninvånare och år 
för att denna vaccination erbjuds och administreras. Ersättningen är alltså ca  
30 000 kr/år för Hallstahammars kommun. Vi anser att dessa pengar ska gå till 
Elevhälsovårdens Medicinska Insats (EMI), för att ekonomiskt stärka möjlig-
heten till den fortlöpande utbildning som skolsköterskorna behöver för att hålla 
sig á jour med vad som sker inom det medicinska området.  Dessa pengar skulle 
alltså kunna bidra till att Hallstahammars skolor får en mer kompetent och där-
med bättre Elevhälsovård. Dessutom finns en lagstadgad plikt för legitimerad 
vårdpersonal att ständigt hålla sig uppdaterad inom sitt yrke. Nämnas kan också 
att flera kommuner, tex Västerås stad, redan idag låter dessa pengar oavkortat gå 
till EMI. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås 
 
Att: den statliga ekonomiska ersättningen som ges till Hallstahammars kommun i 
form av 2 kr/invånare och år tillfaller Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KF § 23 
 
Att: dessa pengar används för att stärka EMI:s kompetens i form av utbildning.” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att motionen får framställas föreslås att mo-
tionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sekreterare 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 24 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående pendlarparkering 
i anslutning till Hallstahammars tätorts östra infart    Dnr 55/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammar och Västerås kommer 
närmare varandra. Vi sover i den ena staden och arbetar i den andra. Vi är nöjda 
med vår egen ”by” men letar ändå variation och upplevelser i den andra staden. 
En del av dessa resor till varandra görs med buss. Det är önskvärt att ännu större 
del av resorna sker med kollektivtrafik eftersom både utsläppen och trängseln i 
våra vägar och stadskärnor då minskar. Även trafiksäkerheten ökar då det är 
proffs som kör. 
En attraktiv och enkel bussresa innebär att även anslutningspunkten till bussen är 
enkel att nå. Det finns vissa resenärer som är och måste av olika anledningar för-
bli bilburna i Hallstahammar men som ändå vill ta bussen till Västerås. De som 
bor på östra sidan av Hallstahammar har närmast att stiga på bussen på östra 
sidan av Hallsta och då är det logiskt att även parkera på östra sidan, nära håll-
platsen vid korsningen Västeråsvägen - Brånstaleden. 
Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar vill: 
-att kommunen undersöker möjligheten att skapa en pendlarparkering i anslut-
ning till Hallstahammars tätorts östra infart.” 
 
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: Sekreterare 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KF § 25 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) angående flytt av busshålls-
platser    Dnr 56/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Hallstahammar och Västerås närmar 
sig varandra. Vi i Hallstahammar åker och arbetar i Västerås och Västeråsarna är 
välkomna tillskott till våra arbetsplatser. Vi besöker varandras evenemang och 
har släkt boende i båda kommunerna. En del av dessa resor till varandra görs med 
buss. Det är önskvärt att ännu större del av resorna sker med kollektivtrafik 
eftersom både utsläppen och trängseln i våra vägar och stadskärnor då minskar. 
Även trafiksäkerheten ökar då det är proffs som kör. En väl fungerande bussresa 
innefattar även att busshållplatserna är logiskt placerade. Om vi tittar på hållplat-
serna i östra sidan av Hallstahammars tätort, runt korsningen Västeråsvägen - 
Brånstaleden så är det tyvärr besvärligt långt mellan hållplatsen för påstigande 
och hållplatsen för avstigande. En resenär som kommer med cykel till hållplatsen 
får lämna sin cykel på ett ställe och anländer sedan på tillbakaresan på ett annat 
ställe. Avståndet gör inte resan enkel och attraktiv. 
Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar vill: 
-att kommunen undersöker möjligheten att flytta en av hållplatserna vid Hallsta-
hammars tätorts östra infart så att avståndet mellan busshållplatserna minskar.” 
 
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: Sekreterare 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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