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Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 februari 2020 klockan 10.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 1 - 36 
 Sekreterare ………………………………………………………………………  
  Carina Iwemyr 
  
 Ordförande …………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Rolf Hahre (S)  

 
 
 
 
 
 

   J d  
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KF § 1 
 
Upprop, kungörande, protokollets justering m m 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa uppropet,  
  
att utse Tony Frunk (S) och Stieg Andersson (M) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll, samt 
 
att justeringen skall äga rum den 24 februari 2021 klockan 10.00. 
 
 
 
I anslutning till uppropet informerar kommunchefen, säkerhetssamordnaren och 
medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) om kommunens arbete kring Covid-19. 
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KF § 2 
 
Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten av 
plast och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m  
Dnr 356/19 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ”Det finns en bred samsyn om att 
Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. Hoten mot våra sjöar, 
dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning och bidrar till spridning 
av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur och påverkar det natur-
liga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna kan ersättas med varor 
som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas med andra mer miljö-
vänliga material.   
 
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun: 
-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i plast 
vid kommunens egna verksamheter 
-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast 
och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar.” 
 
Socialförvaltningen anför i skrivelse den 14 oktober 2020 bland annat att social-
nämnden för denna målperiod har antagit målet; ”Socialnämnden ska minska sin 
miljöpåverkan”. Utifrån denna målsättning har socialförvaltningen tagit fram ett 
särskilt övergripande mål för kommande år gällande miljöpåverkan; ”Alla om-
råden och verksamheter/enheter ska årligen minska sin miljöpåverkan genom att 
minska sin bilanvändning och användandet av engångsartiklar/ produkter”. Dessa 
initiativ ligger helt i linje med motionärens intentioner. Socialförvaltningen anför 
vidare att en dialog med föreningslivet och näringslivet drivs mest effektfullt från 
en kommungemensam och samlad position för störst genomslag. Socialförvalt-
ningen bör deltaga i ett sådant arbete i någon form, t ex genom informationssprid-
ning till nämndens brukarorganisationer etc.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 november 2020 bland 
annat att förvaltningen är positiva till ett mer systematiskt och bredare arbete 
kring avfallsfrågor, återvinning och plasthantering i kommunen. För att kunna 
arbeta än mer aktivt utifrån handlingsplaner och tidsatta aktiviteter samt ta ytter-
ligare kliv mot ett mer hållbart samhälle krävs dock såväl ekonomiska som 
personella resurser. Att rensa ut gifter i förskole- och skolmiljöer går naturligtvis 
fortare om extra medel finns avsatta för ändamålet, än om verksamheterna själva 
kontinuerligt utifrån befintlig budget ska byta ut plastsaker som inte lever upp till 
miljökraven. Förskolan och skolan arbetar redan idag mycket med miljöfrågor 
utifrån sina uppdrag och gör de förändringar man mäktar med utifrån de förut-
sättningar man har. Hallstahammars kommun deltar i exempelvis Glokala 
Sverige, för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030, samt i olika 
typer av nätverk för hållbar utveckling. Det går naturligtvis att göra mer utifrån 
ett samlat grepp i kommunen kring dessa frågor. 
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Forts KF § 2 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen vill dock återigen påpeka att större satsningar 
i form av exempelvis projekt måste finansieras genom utökad budget, då mer-
kostnaderna inte ryms i befintlig budgetram.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen anför i skrivelse den 6 februari 2020 bland annat 
att förvaltningen eftersträvar i stor utsträckning att använda så lite plast- och 
engångsartiklar som möjligt. Exempelvis beställer förvaltningen till egna 
arrangemang bara miljövänliga engångsartiklar som bestick av miljöklassad 
bambu m m. Man kommer under 2020 att ta initiativ att föra dialog med före-
ningslivet i samarbete med RFSISU om att få ner användandet i föreningslivet av 
plast och engångsartiklar. Detta arbete sker via föreningsträffar och utskick till 
föreningslivet.  
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 19 mars 2020 bland att det inom 
förvaltningen endast används en mindre mängd plast och engångsartiklar. An-
vändningen består främst av vatten- och avloppsledningar och visst byggmaterial. 
Tidigare användes även plastsäckar, papperskorgspåsar samt sanitetspåsar inom 
städverksamheten men detta är nu utbytt till påsar som består till 90 % av socker-
rör. Plast används endast i de fall som det har bedömts vara den bästa lösningen 
ur tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Den plast som har använts 
samlas efter användningen in och återanvänds eller återvinns enligt gällande lag-
stiftning. Förvaltningens bedömer att förvaltningens användande av plast genom-
förs på ett sätt som ligger i linje med Miljöpartiet de grönas motion.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2020 bland annat att 
plast inte är ett dåligt alternativ överallt, men dagens förbrukning och beteende 
medför hög miljöbelastning som får allvarliga konsekvenser. Behov finns således 
av omställning i användning av plast. Bygg- och miljönämnden har som verk-
samhet förbrukning av kontorsmaterial och smärre volymer engångsartiklar. 
Speciellt material som skyddsutrustning och provtagningsmaterial förekommer 
då det kan krävas vid vissa kontroller. För kontorsmaterial och engångsartiklar 
kan nämndens behov synkroniseras med övrig kontrosverksamhet i kommunen. 
Skyddsutrustning kräver särskild analys då alternativ ska väljas ur hygieniskt per-
spektiv. Provtagningsmaterial såsom t ex provflaskor är beroende av labora-
toriernas specifikationer och krav. 
 
För att gå vidare skulle man kunna göra enligt nedan:  

• Varje verksamhet bör inventera förekomst och behov av plastprodukter.  
• Vid upphandling bör alternativ till plast efterfrågas eller välja produkter 

som håller länge, kan återanvändas eller helt återvinnas.  
• Återanvändning bör i möjligaste mån vara ett alternativ och underlättas 

där det är möjligt. 
• Återvinning ska vara enkelt genom väl utbyggd sopsortering. 
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Forts KF § 2 
 
Samtliga nämnder har för sin del beslutat att motionen ska anses vara besvarad 
med hänvisning till sin förvaltnings skrivelse.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2021 § 20. 
 
I var sitt anförande yrkar Peter Ristikartano (MP), Sigge Synnergård (L), 
Catarina Pettersson (S) och Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen om att minska förekomsten av plast och engångsartiklar vid 
kommunens egna verksamheter m m ska anses vara besvarad med hänvisning till 
vad som anförs av nämnderna ovan. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Peter Ristikartano  
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Socialnämnden 
 Bygg- och miljönämnden 
 Tekniska nämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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KF § 3 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 mars 2021   Dnr 48/21 
 
Tekniska nämnden föreslår den 27 januari 2021 § 27 att fullmäktige ska anta ny 
VA-taxa fr o m den 1 mars 2021. Vidare fick ordförande i uppdrag att besluta om 
redovisning till kommunstyrelsen av konsekvenserna om anslutningsavgiften 
höjs i två steg under 2021 och 2022 och om tak sätts till 1 000 kvm för tomtyte-
avgiften. 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2020 § 
153. Beslutet innebar att endast brukningsavgifterna skulle höjas med 2,4 % 
inklusive KPI på 0,4 % till 2021 medan anläggningskostnaderna skulle vara det-
samma som år 2020. I samband med antagandet framfördes att tekniska nämnden 
avsåg att återkomma senare med ett förslag till höjning av anläggningskostna-
derna. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgiftsänd-
ringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare än en 
gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning beslutas av 
kommunfullmäktige.  
 
Vidare har kommunstyrelse den 16 november 2020 § 229 beslutat att tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen ska inkomma med en redovisning av konsekven-
serna om anslutningsavgiften höjs i två steg under 2021 och 2022 och om tak 
sätts till 1 000 kvm för tomtyteavgiften. Tekniska nämnden har sedan den 25 
november 2020 § 136 bland annat beslutat att redovisningen av konsekvenserna 
för kommunstyrelsen ska ske efter årsskiftet. 
 
Tekniska förvaltningen har nu tagit fram ett nytt förslag till VA-taxa att gälla från 
och med 1 mars 2021. Förslaget innebär en höjning av anläggningsavgifterna på 
10 % för både typhus A och typhus B. För typhus A (normalvilla) innebär detta 
en höjning från 187 454 kronor inklusive moms till 206 199 kronor inklusive 
moms. För typhus B (flerbostadshus) innebär detta en höjning från 537 646 kro-
nor inklusive moms till 591 411 kronor inklusive moms. Förslaget gör att verk-
samheten får en beräknad kostnadstäckning på 71,2 %. Konsekvensen blir likväl 
att kostnadstäckningen blir lägre än önskvärt och att anläggningskostnaderna del-
vis måste finansieras av brukningsavgifter. Vidare innebär det nya förslaget i 
princip att man erhåller full kostnadstäckning om man bortser från bergspro-
jektet, förutsatt att de överskjutande kapitalkostnaderna till följd av bergspro-
jektet hanteras via höjda brukningsavgifter. I nuvarande förslag till VA-taxa före-
slås att brukningsavgifterna fortsatt vara detsamma som i den VA-taxa som 
antogs av fullmäktige i december 2020. Nuvarande avgift per m3 levererat vatten 
är 23:72 kronor inklusive moms. I dagsläget är bedömningen att bruknings-
avgifterna framöver kommer behöva höjas med 2,8 % för att täcka de över-
skjutande kapitalkostnaderna. 
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Forts KF § 3 
 
Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 27 januari 2021 att eftersom anslut-
ningsavgift erläggs när anslutningen upprättats skulle det innebära att VA-anslut-
ningarna i Berg skulle debiteras fastighetsägarna under 2022. En höjning av 
anläggningsavgiften i två steg under 2021 och 2022 skulle därför inte påverka 
deras kostnad för anslutningen. För att få en rimlig anläggningsavgift även för 
våra framtida tomtköpare har man valt att presentera ett annat förslag med en 
lägre höjning av anläggningsavgifter under 2021 och även aviserat en kommande 
höjning av brukningsavgifter för 2022. Vidare anför förvaltningen att Hallsta-
hammars kommun följer Svenskt Vatten basförslag för anläggningstaxa (P96). 
Den innehåller redan en begränsningsregel för hur tomtyteavgift tillämpas. För-
valtningen har inte för avsikt att hitta på egna regler som saknar lagligt stöd. 
Tekniska nämndens ordförande har den 1 februari 2021 beslutat att överlämna 
förvaltningens skrivelse som svar på intentionen med återremissen.   
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 8 februari 2021 § 21. 
 
I var sitt anförande yrkar Marijo Edlund (S), Catarina Pettersson (S) och Reijo 
Tarkka (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att upphäva sitt beslut den 16 december 2020 § 153 och från och med den 1 mars 
2021 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars kommun i enlighet med, en till 
ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Reglementspärmen 
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KF § 4 
 
Anmälan av interpellation av Christer Hansson (V) angående sänkt heltids-
mått för anställda inom vård och omsorg    Dnr 43/21 
 
Christer Hansson (V) anför i interpellation den 2 februari 2021 ”I september 2019 
besvarades Vänsterpartiets motion angående sänkt heltidsmått för anställda inom 
vård- och omsorg och arbetare inom 7/24 verksamhet med heltidstjänstgöring. I 
tjänsteutlåtande och i Fullmäktiges svar påpekades att liknande försök i bl.a 
Göteborg fallit mycket väl ut. Frågan skulle utredas. Motionen har väckt intresse 
utanför Fullmäktiges väggar och det finns fler som väntar på svaret. Min fråga till 
Socialnämndens ordförande är följande: 
 
Hur långt har man kommit i utredningen? Har den överhuvud startats? När kan vi 
förvänta oss ett svar på utredningen?” 
 
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 § 5 
 
Anmälan av interpellation av Reijo Tarkka (V) gällande spelmissbruk   
Dnr 60/21 
 
Reijo Tarkka (V) anför i interpellation den 16 februari 2021 ”Under pandemin 
har man märkt en stor ökning i spel om pengar. Spel som egentligen skall vara ett 
trevligt tidsfördriv och lite spänning i vardagen. Men för många går det överstyr 
som också kan skada relationer hälsa och ekonomi. Problemet drabbar dem som 
spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället. Sedan Januari 
2018 är spelmissbruk inskrivet i Socialtjänstlagen och Hälso och Sjukvårdslagen, 
med målsättningen att spelberoende ska få samma rätt till vård som personer med 
övriga missbruksdiagnoser. Från 2018 gäller också dessa människor är kommu-
nens och regionens ansvar. Detta faller väl under Socialnämnden? 
 
Frågan är då hur ser det ut i kommunen? Har Socialnämnden kontroll på frågan 
eller är Hallstahammar förskonat från invånare med dessa problem.”  
 
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 § 6 
 
Fråga av Reijo Tarkka (V) angående vaccination mot Covid-19    Dnr 61/21 
 
Reijo Tarkka (V) ställer följande fråga ”Fredagen den 12/2 2020 lämnar kom-
munchefen Carin Becker Åström en får man väl tillstå ganska positiv bild av 
läget i kommunen. Med tanke på rapporter och skriverier i media om dessa 
charlantaner och skojare som tränger sig före i kön för vaccination. Är kommu-
nen förskonade från dessa egoistiska människor? Har man kännedom eller vet 
man något?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catarina Pettersson (S) svarar att det uppdagats 
att 2 personer har gått före i kön. Det är väldigt tråkigt men det är bra det kommit 
fram. 
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KF § 7 
 
Anmälan av interpellation av Reijo Tarkka (V) angående solceller på 
kommunala byggander  Dnr 67/21 
 
Reijo Tarkka (V) anför i interpellation den 19 februari 2021 ”Vid debatt 
angående installation av solceller på kommunala byggnader hösten 2020 vid 
fullmäktigemötet på knytpunkten i Strömsholm ansåg majoriteten av mötes-
deltagarna att förslaget var bra! Vilket initierats av Peter Ristikartano i ett 
motionsförslag. I nuläget är det många nya hus med tak som skall byggas i 
kommunen. Med beaktande av detta faktum planeras det eller har det planerats 
installation av solceller på något av dessa nya tak? Eller väntar man på bättre 
tider?” 
 
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 § 8 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 
t o m 31 december 2022    Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att entlediga Marianne 
Matuszewski (S) från sitt uppdrag som ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- 
och miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ledamot tillika 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden t o m 31 
december 2022 efter Marianne Matuszewski (S) utse Mariette Sjölund (S). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden (sekr) 
 Mariette Sjölund 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 9 
 
Fyllnadsval av revisor t o m 31 december 2022   Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att entlediga Göran 
Sonesson (KD) från sitt uppdrag som revisor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som revisor t o m 31 december 2022 efter Göran Sonesson (KD) utse Eva 
Nyman (KD). 
 
 
 
__________ 
Exp till: Revisionen  
 Eva Nyman 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 10 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 
2022    Dnr 54/21 
 
Gun-Brith Rydén (KD) anhåller om att få bli entlediga från sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Gun-Brith Rydén (KD) från sitt uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, samt 
 
att valet som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 31 december 2022 
efter Gun-Brith Rydén (KD) lämnas vakant. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
 Gun-Brith Rydén 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 11 
 
Val till uppdrag i AB Hallstahem    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Barbara 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 2021  
t o m ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ledamöter Suppleanter  
 
Rolf Hahre (S) Christina Aspenryd (S) 
Kjell Ivemyr (S) Bo Eriksson (S) 
Reinder Nispeling (L)  Anders Johannesson (C) 
Bertil Bredin (M)   Eleonor Zeidlitz (MP) 
Jan-Erik Fallberg (M)  Mikael Ovesson (KD) 
 
 
Ordförande:  Rolf Hahre (S) 
Vice ordförande: Reinder Nispeling (L) 
 
 
Anm: Lekmannarevisorer och revisor är valda t o m årsstämma 2023. 
 
 
 
__________ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 12 
 
Val till uppdrag i Sporthallen i Hallstahammar ekonomisk förening u p a  
Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud Ersättare 
 
Hanane Haddad (L)  Örjan Andersson (S) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en revisor jämte en ersättare för tiden från ordinarie föreningsstämma 
2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Revisor Ersättare 
 
Per Hedfors (M) Bo Hedman (S) 
 
 
Anm Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden utser sina representanter 
från ordinarie föreningsstämma 2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Sporthallen i Hallstahammar ek för 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 13 
 
Val till uppdrag i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud Ersättare 
 
Birgitta Westman (S) Birgitta Hagström (S) 
 
Ombudets förslag vid föreningsstämma 
 
Förslag om en ledamot i föreningens styrelse för tiden från ordinarie förenings-
stämma 2021 t o m ordinarie föreningsstämma 2022. 
 
Ledamot  
 
Barbara Hallström (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Västmanlands Tolkservice ek för 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 14 
 
Val till uppdrag i Strömsholms Utvecklings AB    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Birgitta Westman (S) 
 
 
Val av två ledamöter varav en ordförande jämte två suppleanter i bolagets sty-
relse för tiden från ordinarie årsstämma 2021 t o m ordinarie årsstämma 2022 
 
Ledamöter  Suppleanter 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) Catarina Pettersson (S) 
Anders Randelius (M)  Björn Brodd (M) 
 
  
Ordförande:     Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
Anm: Lekmannarevisorer är valda t o m årsstämma 2023: 
 
 
 
__________ 
Exp till: Strömsholms Utvecklings AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 15 
 
Val till uppdrag i Mälarenergi Elnät AB    Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förrätta följande val till uppdrag inom Mälarenergi Elnät AB för tiden fr o m 
ordinarie årsstämma 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Kjell Ivemyr (S) 
 
Ledamot   Suppleant 
 
Sigge Synnergård (L) Tony Frunk (S) 
 
Revisor 
 
Per Hedfors (M) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Mälarenergi Elnät AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 16 
 
Val till uppdrag i Coompanion Västmanland ekonomisk förening   
Dnr 54/21 
 
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 
2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Tony Frunk (S)  Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
__________ 
Exp till: Coompanion Västmanland ek för 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

.  
 
 
KF § 17 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Vattenförbund    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Anders Johannesson (C)  Rolf Korsbäck (S)  
  
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en revisor i Kolbäcksåns Vattenförbund för tiden från ordinarie för-
bundsstämma 2021 t o m ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Revisor  Ersättare  
 
Per Hedfors (M)   Tomas Andersson (S) 
 
Förslag om en ledamot i styrelsen för tiden från ordinarie förbundsstämma 2021  
t o m ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Ledamot 
 
Lennart Ahlström (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kolbäcksåns Vattenförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
   



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 18 
 
Val till uppdrag i Mälarens vattenvårdsförbund   Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Ombud  
 
Tony Frunk (S) 
Anna Gunstad Bäckman (C) 
Bengt Hultin (V) 
 
Röstombud 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
Ombudets förslag vid förbundsstämma 
 
Förslag om en ledamot i förbundets styrelse för tiden från ordinarie förbunds-
stämma 2021 t o m ordinarie förbundsstämma 2023: 
 
Ledamot 
 
Peter Ristikartano (MP) 
 
 
Anm: Ledamot väljs på två år  
 
 
 
_______ 
Exp till: Mälarens vattenvårdsförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 19 
 
Val till uppdrag i Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till 
årssammanträdet med representantskapet 2022: 
 
Röstombud  Ersättare 
 
Christer Hansson (V)   Rolf Hahre (S) 
 
Röstombudets förslag vid årssammanträde med representantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i stiftelsens styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2022: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
 
Förslag till den av stiftelsen utsedda ombudet vid årssammanträdet med repre-
sentantskapet 
 
Förslag om ledamot jämte en ersättare i kanabolagets styrelse för tiden från års-
sammanträdet med representantskapet 2021 t o m årssammanträdet med repre-
sentantskapet 2022: 
 
Ledamot tillika ordförande Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S)  Anna Gunstad Bäckman (C) 
 
_______ 
Exp till: Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 20 
 
Val till uppdrag i Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening   Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie fiskestämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Mikael Andersson (S)  Bengt Hultin (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kolbäcksåns Fiskevårdsområdesförening 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
   Löneenheten  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 21 
 
Val till uppdrag i Västmanlands läns Luftvårdsförbund    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie 
förbundsstämma 2022: 
 
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 2021 t o m ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Ledamot 
 
Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Västmanlands läns Luftvårdsförbund 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
   Löneenheten 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 22 
 
Val till uppdrag i Nätverk för byggnadsvård i Västmanland    Dnr 54/21 
 
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 
2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Hans Petersson (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Nätverk för byggnadsvård i Västmanland 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 23 
 
Val till uppdrag i Kommuninvest ekonomisk förening    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) Catarina Pettersson (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommuninvest ekonomisk förening 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 24 
 
Val till uppdrag i Intresseföreningen Bergslaget   Dnr 54/21 
 
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 
2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Örjan Andersson (S)  Hans Petersson (V) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Intresseföreningen Bergslaget 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 25 
 
Val till uppdrag i Förbundet Agenda 2030   Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie förbundsstämma 2022: 
 
Ombud    Ersättare 
 
Anders Johannesson (C) Peter Ristikartano (MP) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Förbundet Agenda 2030 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 26 
 
Val till uppdrag i Fibra AB    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Eric Tranehag (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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Anders Johannesson (C)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Fibra AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 27 
 
Val till uppdrag i Samkom AB   Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Eric Tranehag (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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ledamot  Ersättare 
 
Anders Johannesson (C)  Rolf Hahre (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Samkom AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 28 
 
Val till uppdrag inom Inera AB    Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Catarina Pettersson (S) Jenny Landernäs (M) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Inera AB 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 29 
 
Val till uppdrag inom Leader Mälardalen     Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie årsstämma 2022: 
 
Ombud  Ersättare 
 
Rolf Hahre (S)   Catarina Pettersson (S) 
 
 
 
Anm: Ledamot är vald t o m årsstämma 2022 (två år): 
 
 
 
_______ 
Exp till: Leader Mälardalen 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 30 
 
Val till uppdrag i Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företagshälsovård  
Dnr 54/21 
 
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 2021 fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ombud   Ersättare 
 
Rolf Hahre (S) Hans Strandlund (M) 
 
Val av en ledamot i föreningens styrelse fr o m ordinarie föreningsstämma 2021 
fram till ordinarie föreningsstämma 2022: 
 
Ledamot 
 
Tony Frunk (S) 
 
 
 
_______ 
Exp till: Föreningen Hallsta-Kolbäcks Företagshälsovård 
 Samtliga valda 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 31 
 
Fyllnadsval av ersättare för lekmannarevisor i AB Hallstahem t o m 
ordinarie stämma 2023    Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Göran 
Sonesson (KD) från sitt uppdrag som revisor. Enligt kommunallagen 10 kap 5 § 
framgår att ”Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska full-
mäktige utse någon av de revisorer som valts enligt 12 kap § 4 § första stycket.” 
Enligt KL 12 kap 4 § framgår ”Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskningen av verksamheten 
under fyra följande åren. ”Om en revisor avgår under mandattiden får fullmäktige 
hålla fyllnadsval för återstoden av denna tid (KL 12 kap 6 §). 
 
Göran Sonesson (KD) har uppdrag som ersättare för lekmannarevisor i AB 
Hallstahem. Då Sonesson entledigats från sitt uppdrag som revisor måste fyll-
nadsval ske gällande uppdraget i AB Hallstahem. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare för lekmannarevisor i AB Hallstahem t o m ordinarie stämma 
2023 efter Göran Sonesson (KD) utse Eva Nyman (KD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: AB Hallstahem 
 Eva Nyman  
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 32 
 
Fyllnadsval av ersättare för lekmannarevisor i Emma Hedmans stiftelse   
Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Göran 
Sonesson (KD) från sitt uppdrag som revisor. Enligt kommunallagen 10 kap 6 § 
framgår att ”-/-/-/ Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de reviso-
rer som valts enligt 12 kap § 4 §. -/-/-/.” Enligt KL 12 kap 4 § framgår ”Under de 
år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja 
revisorer för granskningen av verksamheten under fyra följande åren. ”Om en 
revisor avgår under mandattiden får fullmäktige hålla fyllnadsval för återstoden 
av denna tid (KL 12 kap 6 §). 
 
Göran Sonesson (KD) har uppdrag som ersättare för lekmannarevisor i Emma 
Hedmans stiftelse. Då Sonesson entledigats från sitt uppdrag som revisor måste 
fyllnadsval ske gällande uppdraget i Emma Hedmans stiftelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare för lekmannarevisor i Emma Hedmans stiftelse t o m 31 decem-
ber 2022 efter Göran Sonesson (KD) utse Eva Nyman (KD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Emma Hedmans stiftelse 
 Eva Nyman  
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 33 
 
Fyllnadsval av ersättare för lekmannarevisor i alla av kommunen förvaltade 
stiftelser där revisorer inte förordnats på annat sätt     Dnr 54/21 
 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 beslutat att entlediga Göran 
Sonesson (KD) från sitt uppdrag som revisor. Enligt kommunallagen 10 kap 6 § 
framgår att ”-/-/-/ Till revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de reviso-
rer som valts enligt 12 kap § 4 §. -/-/-/.” Enligt KL 12 kap 4 § framgår ”Under de 
år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda fullmäktige välja 
revisorer för granskningen av verksamheten under fyra följande åren. ”Om en 
revisor avgår under mandattiden får fullmäktige hålla fyllnadsval för återstoden 
av denna tid (KL 12 kap 6 §). 
 
Göran Sonesson (KD) har uppdrag som ersättare för lekmannarevisor i alla av 
kommunen förvaltade stiftelser där revisorer inte förordnats på annat sätt. Då 
Sonesson entledigats från sitt uppdrag som revisor måste fyllnadsval ske gällande 
uppdraget i alla av kommunen förvaltade stiftelser där revisorer inte förordnats 
på annat sätt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att som ersättare för lekmannarevisor i alla av kommunen förvaltade stiftelser där 
revisorer inte förordnats på annat sätt t o m 31 december 2022 efter Göran 
Sonesson (KD) utse Eva Nyman (KD). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Eva Nyman  
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
KF § 34 
 
Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 
december 2022    Dnr 54/21 
 
Hans Strandlund (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Hans Strandlund (M) från uppdraget som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden, samt 
 
att som ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m den 31 december 2020 
efter Hans Strandlund (M) utse Anna Åkerström (M). 
 
 
 
_______ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden (sekr) 
 Anna Åkerström 
 Hans Strandlund 
 Nämndkansliet 
 Löneenheten 
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KF § 35 
 
Anmälan av motion av Peter Ristikartano (MP) om att förbättra friluftslivet 
i Hallstahammars kommun    Dnr 69/21 
 
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 22 februari 2021 ”Att vistas ute i 
det friska luften, i skogar, på ängar, nära vatten och i grönområden har en positiv 
påverkan på vårt mående. Hallstahammar har potential att bli och upplevas som 
en riktigt bra friluftskommun. För att detta ska ske så behöver man jobba syste-
matiskt med friluftsfrågorna: ta fram en friluftsplan och resurser för friluftslivet. 
 
Därför vill Miljöpartiet de gröna att Hallstahammars kommun: 
 
-tar fram en friluftsplan innehållande konkreta mål, riktlinjer, planering för fri-
luftsliv och inriktning för hantering av markkonflikter 
-ser till att kommunen har en eller flera tjänstepersoner med uttalat ansvar för 
kommunens verksamhet inom friluftsliv (friluftsstrateg, friluftssamordnare eller 
motsvarande), alternativt att ansvaret för friluftslivsfrågorna tydligt ingår i en 
tjänstepersons uppdrag 
-avsätter resurser för friluftsliv i den kommunala budgeten, t ex 300 tkr/år, utöver 
de personella resurserna”  
 
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. 
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KF § 36 
 
Interpellation av Jenny Landernäs (M) angående klotter i Hallstahammars 
kommun    Dnr 70/21 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en interpellation den 22 februari 2021 ”Det klottras 
för mycket i Hallstahammar. På alltför många väggar, elskåp, lekplatser, skol-
gårdar osv finns det idag klotter. Kommunen har någon form av klotterpolicy 
som gick ut 2019. Mig veterligen har den inte följts upp på något strukturerat sätt 
de senaste åren. Kostnaden för sanering varierar också grovt mellan åren. Till 
kommunens felrapporteringstjänst kommer det in ett antal meddelanden om 
klotter varje år, är det en kommunal fastighet ska den då saneras inom 48 timmar. 
48 timmars regeln ska ju också gälla från det att klottret upptäcks. Ändå kan det 
gå månader och kanske ännu längre tid utan att något görs, exempel på det finns 
på vissa skolgårdar. Här måste det finnas ett ansvar på oss som fastighetsägare 
eller verksamhetsägare att upptäcka och se till att det blir åtgärdat. Tyvärr 
drabbar problemet med klotter ett stort antal fastighetsägare i kommunen, hur 
sker dialogen med andra fastighetsägare både i förebyggande syfte och när kom-
munen får kännedom om klotter? Att sanera klotter snabbt är ett mycket viktigt 
arbetssätt i kampen att minska klottret. Det sk ’broken windowsyndromet’ där 
skadegörelse och otrygghet riskerar att öka ytterligare om inte klotter eller 
sönderslagna rutor snabbt åtgärdas. Därför är det av stor vikt att vi har rutiner 
som fungerar för vårt interna arbete, god dialog med andra fastighetsägare i 
frågan, och ett förebyggande arbete på den sociala sidan. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämn-
dens ordförande: 

• I hur stor utsträckning saneras klotter på kommunala fastigheter inom 48 
tim? 

• Hur många polisanmälningar gjordes under 2020 till följd av klotter? 
• Har kommunens policy mot klotter följts upp, om ja vad visar den? Om 

nej, varför? 
• Anser du att saneringsarbetet - från möjlighet att kunna anmäla till att 

själva saneringen är utförd - fungerar bra? 
• Hur sker dialogen med andra fastighetsägare kring detta? 
• Vad avser ni att vidta för åtgärder, dels för att minska klottret, dels för att 

saneringsarbetet ska bli effektivare? 
• Finns det anledning att vidta fysiska åtgärder för att minska förekomsten 

av klotter? Exvis kamerabevakning?” 
 
Sedan kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får framställas föreslås att 
interpellationen får tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 
 

() 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
Forts KF § 36 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen skall tas upp för besvarande vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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