
 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTGA 

 2021-10-15 
              
  

   Kommunfullmäktige 
 

  Tid  Måndagen den 25 oktober klockan 18.30 

 

  Plats Sessionssalen, Kommunhuset 

 

  

  

   

ÄRENDEN   

   

1 Upprop, kungörande, protokollets justering, m m  

   

2. Anmälan av rapporter per 31 augusti 2021 – Räddningstjänsten 

Mälardalen, Kolbäcksådalens pensionsförbund, AB Hallstahem 

och Västra Mälardalens överförmyndarnämnd  

 

   

3. Delårsrapport per augusti 2021 för Hallstahammars kommun 

inklusive nämndernas redogörelse över verksamheterna per 

augusti 2021 

 

   

4. Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Mälardalen fr o m 

den 1 januari 2022 

 

   

5. Ny ansvarsfördelning av uppdrag mellan kommunstyrelsen, 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden  

 

   

6. Strategi och ramverk för hållbar utveckling 2021-2026  

   

7. Svar på motion av Claes Gustavsson (SD) angående provtagning 

av avloppsvatten  

 

   

8. Taxa för Vallmobadet fr o m den 1 januari 2022  

   

9. Avgiftstaxa för arrangemang på Skantzens utomhusscen – 

Skantzenscenen fr o m 1 januari 2022     

 

   

10. Avgiftstaxa för Skantzö bad och camping fr o m 1 januari 2022      

   

11. Avgiftstaxa för idrottshallar och möteslokaler fr o m 1 januari 

2022    

 

   

12. Avgifter inom vården och omsorgen i Hallstahammars kommun 

fr o m 1 januari 2022 

 

   

13. Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. 

Kvartal 2 år 2021 

 

   

14. Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- 

och familjeomsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 

 



1 § socialtjänstlagen (2001:453) kvartal 2 år 2021 

   

15. Redovisning av ej färdigberedda motionsärenden   

   

16 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022  

   

17. Svar på interpellation av Jenny Landernäs (M) om det finns 

kännedom om barn i Hallstahammars kommun förts ut ur landet 

mot sin vilja? 

 

   

18. Svar på interpellation av Jenny Landernäs  (M) och Håkan Frejd 

(M) om införande av Cosmic i Hallstahammars kommun   

 

   

19. Svar på interpellation av Jenny Landernäs (M) och Tommy 

Emterby (KD) om hot och våld mot socialtjänstsens medarbetare 

 

   

20 Svar på interpellation av Håkan Freijd (M) angående kommunens 

beredskap vid extremväder      

 

   

21 Val av hållbarhetsråd för Hallstahammars kommun t o m den 31 

december 2022 

 

   

   

Rolf Hahre (S) 

Ordförande 

Carina Iwemyr 

Sekreterare 

 


