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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL- 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige  2022-11-28 1 () 

Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar klockan 13.15 – 15.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter och ersättare enligt bifogad för-

teckning 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Carina Iwemyr, sekreterare 

 

Utses att justera  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 december 2022 klockan 08.30 
 

Underskrifter  Paragrafer 149 - 169 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  

  Carina Iwemyr 
  

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

  Rolf Hahre (S)    

 

 

 

 

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

……………………………………. 
  ………………………………………………………………………………….. 
 Justerare Reijo Tarkka (V)    Hans Strandlund (M) 
   
 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunfullmäktige § 149 - 169 
  19 

Sammanträdesdatum 2022-11-28 
  

Anslaget uppsättes 2022-12-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslaget nedtages 2022-12-28 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 148 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

Ordföranden informerar att länsstyrelsens utsetts Hakim Momand (S) som ny 

ersättare efter Ayah Ahmad (S). 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

 

att utse Reijo Tarkka (V) och Hans Strandlund (M) att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 6 december 2022 klockan 08.30. 
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KF § 149 

 

Mål och budget 2023 - 2025 – ändring av tid av fullmäktiges sammanträde 

den 15 december     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 

genomföras. 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 inkomstskatten under det följande året. Vidare framgår att om 

budgeten på grund av särskilda 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 fast-

ställa en annan skattesats än den som bestämts tidigare, om det finns skäl till det. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 220. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2022 kommer att börja 

kl 15.00 då bland annat mål och budget 2023 - 2025 kommer att behandlas. 
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KF § 150 

 

Regional avfallstaxa 2023 - VafabMiljö Kommunalförbund – komplettering 

till tidigare beslut   Dnr 244/22 

 

Nu gällande renhållningstaxa antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 

2022 § 2. 

 

Efter att Hallstahammars kommun gick in i kommunalförbundet för avfall, Vafab 

Miljö, är det de som tar fram förslag till ny avfallstaxa. Vafab Miljös direktion 

fattade den 25 maj 2022 beslut om att skicka förslag om ny avfallstaxa för 2023 

till medlemskommunerna. Anledningen till detta är att det förändrade världsläget 

gör det svårt att få en budget i balans utan höjd taxa redan för 2023 men även 

kommande år. För att undvika större höjningar framöver föreslås i stället en 

justering över flera år. Det är framför allt ökade kostnader för utsläppsrätter och 

drivmedel som påverkar budgeten. Dessutom har behov av ett antal justeringar i 

taxan identifierats sedan den började gälla under 2020. I förslaget till ny taxa är 

även dessa justeringar inkluderade och beslutsunderlaget beskriver samtliga 

förändringar. Direktionens beslut innebär att summan av höjningarna motsvarar 

en ökning på 3,5 %. Abonnemang för osorterat höjs med 8 %. 

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2022 § 135 beslutade 

kommunfullmäktige att för sin del anta regional avfallstaxa fr o m 2023. 

 

Därefter har VafabMiljö inkommit med skrivelse den 1 november 2022 där det 

framgår att taxan behöver korrigeras som rör tjänsten 1.2 Borttransport och 

omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp. Det är avgiften för 

”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt filterskasett 

0-1000 kg, kranbil som blivit fel i taxedokumentet. I stället för 3 729 kronor per 

tömning ska det stå 3 565 kronor per tömning. I övrigt är avifterna korrekta. I det 

slutliga taxedokumentet som tas fram av VafabMiljö när samtliga kommuners 

beslut är fattade kommer tabellen med den rätta avgiften att vara infogat i 

taxedokumentet. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 225. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att för sin del godkänna att taxan korrigeras som rör tjänsten 1.2 Borttransport 

och omhändertagande av fosforfiltermaterial från enskilda avlopp där avgiften för 

”Borttransport och omhändertagande av fosforfilter i säck, alternativt filterskasett 

0-1000 kg, kranbil som blivit fel i taxedokumentet i stället för 3 729 kronor per 

tömning ska vara 3 565 kronor per tömning. 

________ 
Exp till: Vafabmiljö 

 Reglementspärmen 
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KF § 151 

 

Taxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2023    Dnr 1/22 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 30 maj 2022 § 78 ny taxa för Skantzö bad 

och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023.  

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2022 § 83 bland annat att 

fullmäktige ska anta ny taxa fr o m den 1 januari 2023 och att bemyndiga kultur- 

och fritidsnämndens arbetsutskott att under perioden 1 januari -30 maj 2023 

besluta om avgift för faktisk kostnad över 4 kronor/kwh för förbrukad el för 

säsongsplats vid Skantzö camping varvid avgiften får uppgå till max 8 kro-

nor/kwh. 

 

Förändringar i taxorna som föreslås beräknas generera den kapitalvolym som i 

dagsläget saknas på 160 000 kronor för att kultur- och fritidsnämndens ska få en 

verksamhetsbudget i balans år 2023.  

 

De avgifter som föreslås höjas är badentré för vuxen, pensionärer och badentré 

om 10 besök för vuxna och pensionärer. Badentré för familj tas bort. Avgiften för 

el föreslås höjas. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 227. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 30 maj 2022 § 78 fastställa ny taxa för 

Skantzö bad och camping att gälla fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till 

ärendet hörande bilaga,  

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att under perioden 1 

januari - 30 maj 2023 besluta om avgift för faktisk kostnad över 4 kronor/kwh för 

förbrukad el för säsongsplats vid Skantzö camping varvid avgiften får uppgå till 

max 8 kronor/kwh, samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att i övrigt besluta om mindre juste-

ringar av avgifter. 

 

 

 

_______ 
Exp: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 152 

 

Taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 2023   

Dnr 63/22 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021 § 56 om fastställande av ny 

taxa för idrottshallar och möteslokaler. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har den 26 oktober 2022 § 86 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ny taxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m den 

1 januari 2023. 

 

De förändringar som gjorts gäller hyra av konferensrum/mötesrum i Swetex 

arena, hyra för ishallen för vuxenförening och hyra av Kolbäcksparken. Nytt är 

att avgifter för att hyra för Forum i Folkets Hus har tillkommit. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 228. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 april 2021 § 56 fastställa taxa för 

idrottshallar och möteslokaler fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till 

ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

avgiften. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 153 

 

Taxa för kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur – och fritids-

nämndens fr o m 1 januari 2023   Dnr 22/22 

 

Kommunfullmäktige fastställde den 16 december 2020 § 152 taxa för kulturhuset 

samt övriga verksamheter inom kultur – och fritidsnämnden fr o m den 1 januari 

2021. 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 26 oktober 2022 § 84 att kommunfull-

mäktige ska fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2023. 

 

Förslag till ny taxa har tagits fram där i huvudsak ersättning för ej inlämnade 

litteratur, ljudböcker och elektroniska spel har höjts. Vidare har kostnaden för 

plats för marknadsstånd vid gammaldags julmarknad höjts. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 229. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2020 § 152 fastställa taxa för 

kulturhuset samt övriga verksamheter inom kultur – och fritidsnämnden  

fr o m den 1 januari 2023 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 

 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

avgiften. 

 

 

 

________ 
Exp till: Reglementspärmen 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 154 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen     Dnr 360/22 

 

Kommunfullmäktige fast den 22 februari 2016 § 6 taxa för prövning och tillsyn 

enligt alkohollagen. Det beslutet upphävdes i tillämpliga delar den 17 juni 2019 § 

77 då kommunfullmäktige samtidigt beslutade om taxa för prövning och tillsyn 

enligt nya tobakslagen från och med 1 juli 2019. 

 

Bygg- och miljönämnden har den 27 oktober 2022 § 99 beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ny taxa fr o m den 1 januari 2023 och att bygg- 

och miljönämnden bemyndigas att justera avgiften årligen i förhållande till 

förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 

 

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny taxa för prövning och 

tillsyn enligt alkohollagen som ska gälla för år 2023 där prisbasbeloppet (PBB) är 

52 500 kronor. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 14 november 2022 § 230 

 

Anförande hålls av Anders Johannesson (C) i vilket han yrkar att ärendet ska 

återremitteras till bygg- och miljönämnden för att taxan ska omarbetas för att 

sänka kostnaderna och att även jämförelse av taxan ska göras med andra 

kommuner. 

 

I var sitt anförande yrkar Anna Gunstad-Bäckman (C), Håkan Freijd (M), Jenny 

Landernäs (M), Tommy Emterby (KD) och Claes Gustavsson (SD).  

 

Anförande hålls av Catarina Pettersson (S) i vilket hon instämmer i att ärendet 

ska återemitteras i den delen som avser jämförelser med närliggande kommuner.   

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Anders Johannessons (C) och Catarina Pettersson (S) återremissyrkanden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således  

 

att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för att dels se över 

kostnaderna, dels att jämförelse av taxan görs med närliggande kommuner.   

 

 

________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 155 

 

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

son (C) om att föreningsbidrag till pensionärsorganisationer flyttas från 

kultur- och fritidsnämnden till den ny nämnden för äldrefrågor   Dnr 370/22 

 

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

fungerande frivilligorganisationer är viktiga både för kommuninnevånarna, 

kommunen och samhället i övrigt. Än viktigare är civilsamhällets roll i flera av 

kommunens egna specifika insatser för kommuninnevånarna. Till exempel be-

driver pensionärsorganisationerna en verksamhet som är av stor vikt för många 

äldres välbefinnande. Hallstahammar arbetar utifrån WHO:s ramverk ”Äldrevän-

lig kommun”. Det politiska åtagandet innebär att kommunen ska vara anpassad 

till och planeras med hänsyn till äldres behov. För att nå ramverkets intention är 

det viktigt att hitta goda samverkansformer med civilsamhället. I Hallstahammar 

har Socialnämnden en god samverkan med pensionärs-organisationerna samt har 

inom förvaltningen utvecklat en förebyggande verksamhet riktad till äldre. Efter 

årsskiftet hanteras äldrefrågorna beroende av deras tyngd och vikt i en egen 

nämnd – Äldrenämnden. Kommunens och pensionärsorganisationernas arbete 

kompletterar varandra och en interaktion är viktig för fortsatt goda resultat. Ett 

bra liv på äldre dar kan underlättas av ett riktat förebyggande arbete. De genera-

tioner som gått i pension under ett antal år är relativt stora. Äldre är idag friskare 

och aktiva allt längre upp i åldrarna än tidigare generationer. Ju längre var och en 

är frisk och aktiv, desto senare blir det aktuellt med kommunens omvårdnadsin-

satser. Det finns med andra ord goda anledningar att arbeta förebyggande med 

insatser som ger äldre bra möjligheter till ett gott liv. Utöver de förebyggande 

insatser som kommunen själv bidrar med till äldre får pensionärsorganisationerna 

visst föreningsstöd via Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden 

har endast en administrativ och kontrollerande roll kopplad till förenings-

bidragen. För att underlätta att koordinera och fördjupa de förebyggande insat-

serna bör beslut om bidrag flyttas till den nyinrättade Äldrenämnden. 

 

Centerpartiet i Hallstahammar yrkar  

att beslut om föreningsbidrag till pensionärsorganisationer flyttas från Kultur- 

och fritidsnämnden till Äldrenämnden.” 

 

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 § 156 

 

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. 
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KF § 157 

 

Val av kommunal revision 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.” 

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i kommunal revision 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse 

följande personer:  

 

Revisorer   Bo Hedman (S) 

   Andreas Almqvist (MP) 

   Per Hedfors (M) 

   Tommy Jönsson (SD  

   Vakant 

    

 

Ordförande  Per Hedfors (M) 

 

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

att slutföra revision av kommunens bokslut för 2022. 

 

 

 

__________ 

Exp till: Revisorerna  

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 
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KF § 158 

 

Budgetberedning för revisorerna 1 januari 2023 – 31 oktober 2026     

Dnr 399/22 

 

Rolf Hahre (S) föreslår att budgetberedningen för revisorerna skall utgöras av 

kommunfullmäktiges presidium. 

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att till uppdrag i budgetberedningen för revisorerna 1 januari 2023 – 31 oktober 

2026 utse följande personer:  

 

Rolf Hahre (S) 

Tony Frunk (S) 

Stieg Andersson (M) 

 

 

__________ 

Exp till: Samtliga valda 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
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KF § 159 

 

Val av valnämnd 2023 –2026   Dnr 399/22    Dnr 399/22? 

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i valnämnd 2023 –2026 utse följande personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Thure Andersen (S) Peter Hödefors (S) 

Lennart Ahlström (S) Rolf Korsbäck (S) 

Reinder Nispeling (L) Barbara Kabacinski Hallström (L) 

Torbjörn Estelli (M)  Kerstin Persson (C) 

Carylon Karlsson (SD)  Carina Byhlin (KD) 

 

 

Ordförande Thure Andersen (S) 

1:e vice ordförande Reinder Nispeling (L) 

2:e vice ordförande Lennart Ahlström (S) 

  

 

 

__________ 

Exp till: Valnämnden (sekr) 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 
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KF § 160 

 

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

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

I ett anförande yrkar Jenny Landernäs (M) att mandattiden för kommunstyrelsen 

och övriga nämnder ska vara från 1 januari 2023 till den 14 oktober 2026. 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att mandattiden för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder ska vara från 1 januari 2023 till den 31 oktober 2026. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar således 

 

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

personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Catarina Pettersson (S) Ingvor Regnemer (S) 

Jenny Hödefors (S) Marijo Edlund (S)  

Kjell Ivemyr (S) Rolf Hahre (S) 

Reijo Tarkka (V) Kenth Erngren (V) 

Sigurd Synnergård (L) Reinder Nispeling (L) 

Peter Ristikartano (MP Eleonor Zeidlitz (MP) 

Hans Strandlund (M) Stieg Andersson (M) 

Håkan Freijd (M) Anna Gunstad Bäckman (C) 

Tommy Emterby (KD) Sigrid Moser Nyman (SD) 

Claes Gustavsson (SD) Erik Mark (SD) 

Sari Janssen (SD) Carylon Karlsson (SD) 

 

 

Ordförande   Catarina Pettersson (S)  

1:e vice ordförande   Jenny Hödefors (S) 

2:e vice ordförande   Hans Strandlund (M) 

__________ 

Exp till: Kommunstyrelsen (sekr) 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 
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KF § 161 

 

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

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till kommunalråd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse Catarina Pettersson 

(S). 

 

I ett anförande tackar Catarina Pettersson (S) för förtroendet. 

 

 

 

__________ 

Exp till: Catarina Pettersson  

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 
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Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 162 

 

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

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till oppositionsråd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse Hans Strandlund 

(M). 

 

Anförande hålls av Hans Strandlund (M) där han tackar för förtroendet. 

 

 

 

__________ 

Exp till: Hans Strandlund (M) 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 163 

 

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

 

Valberedningen har behandlat ärendet den 24 november 2022. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att oppositionen ska utse 2:e vice ordföranden i 

tekniska nämnden. 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att valet av 2:e vice ordförande ska tas upp vid 

fullmäktiges sammanträde i december.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i tekniska nämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse 

följande personer:  

 

Ledamöter 

 Ersättare 

Peter Ristikartano (MP) Svea Klinga Härdevik (V) 

Marijo Edlund (S) Jim Larsson (S) 

Reinder Nispeling (L) Jesper Bertilsson (L) 

Rolf Lindström (M) Stig Erik Nyman (KD) 

Mattias Janssen (SD) Sigrid Moser Nyman (SD) 

 

 

Ordförande   Peter Ristikartano (MP) 

1:e vice ordförande   Marijo Edlund (S) 

2:e vice ordförande  Vakant 

 

 

 

__________ 

Exp till: Tekniska nämnden (sekr) 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 164 

 

Val av bygg- och miljönämnd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    Dnr 399/22   

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att valet av 2:e vice ordförande ska tas upp vid 

fullmäktiges sammanträde i december.  

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att oppositionen ska utse 2:e vice ordföranden i bygg- 

och miljönämnden. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i bygg- och miljönämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 utse 

följande personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Sigurd Synnergård (L) Richard Eriksson (L) 

Tony Frunk (S) Hakim Mumand (S) 

Ulf Ölander (S) Bengt Hultin (V) 

Stieg Andersson (M) Carina Bylin (KD) 

Sigrid Moser Nyman (SD) Torsten Ramberg (SD) 

 

 

 

Ordförande   Sigurd Synnergård (L) 

1:e vice ordförande   Tony Frunk (S) 

2:e vice ordförande   Vakant 

 

 

 

__________ 

Exp till: Bygg- och miljönämnden (sekr) 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 165 

 

Val av kultur- och fritidsnämnd 1 januari 2023 – 31 oktober 2026    

Dnr 399/22   

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att valet av 2:e vice ordförande ska tas upp 

fullmäktiges sammanträde i december.  

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att oppositionen ska utse 2:e vice ordföranden i 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i kultur- och fritidsnämnden 1 januari 2023 – 31 oktober 2026 

utse följande personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Reijo Tarkka (V) Kristina Nylander (V) 

Mikael Andersson (S) Lennart Andersson (S) 

Eleonor Zeidlitz (MP) Latif Yosefi (L) 

Bertil Bredin (M) Jan-Erik Fallberg (M) 

Claes Gustavsson (SD) Inger Emterby Thuresson (KD) 

 

 

 

Ordförande   Reijo Tarkka (V) 

1:e vice ordförande   Eleonor Zeidlitz (MP) 

2:e vice ordförande   Vakant 

 

 

 

__________ 

Exp till: Kultur- och fritidsnämnden (sekr) 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 165 a) 

 

Val av barn- och utbildningsnämnd 2023 – 2026     Dnr 399/22   

 

Catarina Pettersson (S) yrkar att valet av 2:e vice ordförande ska tas upp 

fullmäktiges sammanträde i december.  

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att oppositionen ska utse 2:e vice ordföranden i 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till Catarina Petterssons (S) yrkande och avslag på Jenny Landernäs (M) yrkande 

att till uppdrag i barn- och utbildningsnämnden 2023 - 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamöter Ersättare 

 

Kjell Ivemyr (S) Natalie Umell (S) 

Karin Enedahl (S Roland Svangren (S) 

Elisabeth Erngren (V) Sören Ivemyr (V) 

Sigge Synnergård (L) Mikael Zeidlitz (MP) 

Hamida Hanou (M) Philip Jandowski (M) 

Carylon Karlsson (SD) Elisabeth Moser (SD) 

Eva Nyman (KD)  Özlen Özerolfrejd (C) 

 

 

 

Ordförande   Kjell Ivemyr (S) 

1:e vice ordförande   Sigge Synnergård (L) 

2:e vice ordförande   Vakant 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 166 

 

Val till uppdrag i Räddningstjänsten Mälardalen 2023 – 2026   Dnr 399/22   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i Räddningstjänsten Mälardalen 2023 - 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamot Ersättare 

 

Reijo Tarkka (V) Stieg Andersson (M) 

 

 

 

__________ 

Exp till: Räddningstjänsten Mälardalen 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 167 

 

Val till uppdrag i kommunalförbundet VafabMiljö 2023 – 2026   Dnr 399/22   

 

Anförande hålls av Reinder Nispeling (L) där han återtar valberedningens förslag 

att utses som ersättare. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att Hans Strandlund (M) ska utses som ersättare. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i kommunalförbundet VafabMiljö 2023 - 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamot Ersättare 

  

Peter Ristikartano (MP) Hans Strandlund (M) 

 

 

 

__________ 

Exp till: VafabMiljö 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 168 

 

Val till uppdrag i Kolbäcksådalens pensionsförbund 2023 – 2026    

Dnr 399/22   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i Kolbäcksådalens pensionsförbund 2023 - 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamot Ersättare 

 

Rolf Hahre (S) Hans Strandlund (M) 

 

 

Revisor 

 

Per Hedfors (M) 

 

 

 

__________ 

Exp till: Kolbäcksådalens pensionsförbund 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2022-11-28 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 169 

 

Val till uppdrag i gemensam hjälpmedel 2023 - 2026     Dnr 399/22   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att till uppdrag i gemensam hjälpmedelsnämnd 2023 - 2026 utse följande 

personer:  

 

Ledamot Ersättare 

 

Rolf Korsbäck (S)   Håkan Freijd  (M) 

 

 

 

__________ 

Exp till: Gemensam hjälpmedelsnämnd 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet 

 Löneenheten 

 


