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  Rolf Hahre (S)  
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……………………………………. 
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Organ och §§ Kommunfullmäktige §§ 81 - 108 
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KF § 81 

 

Upprop, kungörande, protokollets justering m m 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att fastställa uppropet,  

   

att utse Örjan Andersson (S) och Claes Gustavsson (SD) att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll, samt 

 

att justeringen skall äga rum den 2 oktober 2019 klockan 16.00.  

 

 

Ordförandeen informera om att budgeten för 2020 kommer att behandlas på 

fullmäktiges sammanträde i december. Det innebär att sammanträdet i november 

kommer att börja klockan 18.30 och sammanträdet i december börjar klockan 

13.15. 
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KF § 82 

 

Svar på motion av Isabella Piva Hultström (M), Elinor Blomqvist (M) och 

Anita Westin Brodd (M) om införande av datorfilter mot sexuella över-

greppsbilder på barn    Dnr 295/18 

 

Isabella Piva Hultström, Elinor Blomqvist och Anita Westin Brodd, samtliga (M) 

anför i en motion ”Dagligen utnyttjas och utsätts barn världen över för de värsta 

tänkbara övergreppen. Spridning av bilder på barn som utsätts för sexuella brott 

är ett brott som ökar lavinartat och något som vi med alla medel måste bekämpa. 

Att jaga övergreppsbilder i på internet kan liknas vid att leta efter en nål i en hö-

stack. Miljontals bilder som cirkulerar runt, i konstant flöde förövare mellan. För 

ett par veckor sedan presenterade Interpol resultatet av flertalet utredningar som 

de bedrivit de senaste åren, gällande bilder på sexuella övergrepp på barn som 

delas på nätet. Utredningarna visar att offren blir allt yngre och övergreppen 

grövre. Interpol uppskattar att cirka 15 % av bilderna innehåller små barn eller 

spädbarn, och övergreppen rör sig oftast om våldtäkter. Bilderna delas av för-

övare från alla världens hörn, dygnets alla timmar, årets alla dagar. Organisa-

tionen Childhood uppger att ett av fem barn utsätts för sexuella övergrepp någon 

gång under sin barndom, men att mörkertalet är enormt. Organisationen Ecpat 

uppger att fallen ökar med hundratals barn per år och att antalet bilder på späd-

barn utsatta för övergrepp i större utsträckning sprids från Sverige. Man kan hop-

pas att just det beror på en högre anmälningsbenägenhet från Sverige. 

 

Sverige sticker dock ut på ett positivt sätt i allt detta mörka. Över 30 polismyn-

digheter världen över använder sig av en svensk idé, ett datorprogram med en 

algoritm som kan upptäcka och urskilja bilder innehållande övergrepp på barn. 

Programmet har förmågan att urskilja oskyldiga bilder från semesterresan, färger 

och strömmar, och således ge polisen viktiga verktyg i kampen mot brott. Under-

sökningar visar också att de datorer som oftast används vid spridning av över-

greppsbilder på barn är arbetsdatorer. Till skillnad mot datorn som ofta finns i 

hemmet och används av flera i familjen, får jobbdatorn som regel vara i fred av 

andra än den behörige. På gott och ont. Flera kommuner runt om i Sverige börjar 

nu införa digitala filter likt det som beskrivits ovan. Sotenäs, Munkedal och 

Lysekil är några exempel på kommuner som under 2019 kommer att införa detta 

på kommunens alla datorer. 

 

Sotenäs IT-chef säger i en intervju i svt, ’som kommunal inrättning ska vi göra 

allt i vår makt för att inte främja spridningen av detta’. Vi måste alla bidra för att 

minska spridningen och detta är ett sätt som vi här kan hjälpa till i kampen mot 

detta. Det handlar inte på något sätt om att få kommunanställda att känna sig 

skyldiga eller övervakade. Det vi måste komma ihåg är att ha fokus på brotts-

offren, de utsatta barnen.  
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Forts KF § 82 

 

I enlighet med ovanstående yrkar vi 

Att Hallstahammars kommun ser över rutiner för att upptäcka den här typen av 

brott samt 

Att kommunen inför programvara som beskrivs ovan under 2019.” 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 3 april 2019 bland annat att 

man befinner sig just nu i en process att se över IT-säkerheten utifrån ett helhets-

perspektiv, vilket har en direkt koppling till digitaliseringsarbetet. Kopplat till 

översynen av IT-säkerheten har vi nyligen arbetat fram nya riktlinjer för använd-

ning av IT i Hallstahammars kommun. De nya riktlinjerna innebär dels en 

anpassning till EU:s dataskyddsförordning, men även en skärpning i flera delar 

kopplat till IT-säkerheten. Där ingår bland annat ett antal regleringar kring 

användning av internet och att det inte är tillåtet att besöka webbplatser med vissa 

typer av innehåll. Det framgår även tydligt att all internettrafik loggas och att 

stickprov kan komma att utföras. Riktlinjerna är ett första steg och avsikten är att 

fler steg kommer att tas framöver vilket även väntas innebära en utökning av 

olika former av tekniska skydd. Det är viktigt att ett införande av denna specifika 

lösning är en del av en helhet kring IT-säkerheten och att rutiner och processer 

kopplade till införande av olika tekniska skydd finns på plats. Ett införande inne-

bär även en ökad driftkostnad och behöver då även tas med i budgetarbetet. En 

beräkning på införandet av just denna lösning på enbart alla PC i organisationen 

visar att årskostnaden hamnar på ca 200 000 kronor, vilket inte ryms i nuvarande 

budget. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 september 2019 § 181. 

 

Anförande hålls av Anita Westin Brodd (M). 

 

I ett anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

I vars sitt anförande yrkar Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) bifall 

till motionen.  

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

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

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla motion i den del vad avser att kommunen ska ser över rutinerna för att 

upptäcka den här typen av brott och att motionen i övrigt ska anses vara be-

svarad. 
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Forts KF § 82 

 

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

Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin Brodd 

(M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD), Claes 

Gustavsson (SD), Elisabet Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa 

Björklind (SD). 

 

 

 

______ 
Exp: Isabella Piva Hultström, 

 Elinor Blomqvist  

 Anita Westin Brodd 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
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KF § 83 

 

Svar på motion av Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) angående 

införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården   Dnr 265/18 

 

Håkan Freijd (M) och Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober 

2018 ”Äldreomsorgen är en stor utmaning med stark ökning av antalet äldre 

under det kommande decenniet, brist på kompetent personal att rekrytera, tradi-

tionella arbetssätt och avsaknad av alternativa utförare. Alla goda krafter kommer 

att behövas för att klara utmaningarna tillsammans med fantastiska medarbetare. 

Lagen om valfrihetssystem – LOV – introducerades 2008. 

• Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling 

enligt Lag om offentlig upphandling (LOU). 

• Det är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli 

leverantörer av välfärdstjänster. 

• Lagen bygger på grundläggande EG-rättsliga principer: 

konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. 

 

170 av Sveriges 290 kommuner har infört eller är på gång. Ytterligare 20 kom-

muner tillämpar LOV för särskilt boende (äldreboende) Hallstahammar ställer sig 

till de drygt 100 kommuner som ännu inte kommit till skott. Alternativa utförare 

innebär att kommunens egen organisation för hemtjänst och hemsjukvård avlas-

tas, personal som arbetar eller vill arbeta med äldreomsorg får fler arbetsgivare 

att välja mellan och kunderna dvs alla som använder hemtjänst får själva välja 

mellan de utförare som klarar kvalitetskraven. Bara någon mil från oss i Västerås 

har valfrihet funnits länge inom hemtjänst och hemsjukvård. Det går inte heller i 

den stora kommunen att klara behoven utan att alla goda krafter görs tillgängliga. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 

att kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att skyndsamt utreda och pre-

sentera en plan för hur Hallstahammars hemtjänst och hemsjukvård skall organi-

seras med stöd av alternativa utförare med start under andra halvan av 2019. 

att LOV införs inom hemtjänst och hemsjukvård från och med samma tidpunkt.” 

 

I skrivelse den 13 augusti 2019 beskriver socialförvaltningen bland annat vad 

LOV är och hur det fungerar. Socialnämnden föreslår den 29 augusti 2019 § 71 

att motionen ska avslås. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 september 2019 § 182. 

 

Anförande hålls av Håkan Freijd (M), Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby 

(KD) i vilka de yrkar bifall till motionen. 
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Forts KF § 83 

 

I var sitt anförande yrkar Ingvor Regnemer (S), Anna Gunstad Bäckman (C), 

Kjell Ivemyr (S), Rolf Korsbäck (S), Pia Håkansson (S), Örjan Andersson (S) 

och Niko Ljevar (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

I var sitt anförande yrkar Sigge Synnergård (L) och Anders Johannesson (C) av-

slag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Reijo Tarkka (V) i vilket han yrkar avslag på motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsen förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) m fl yrkande. 

 

Votering begärs och verkställs. 

 

Ordföranden föreslår att voteringspropositionen bestäms så att den som röstar för 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar ja och den som röstar för 

bifall till Jenny Landernäs (M) m fl bifall till motioenen röstar nej.  

 

Voteringspropositionen godkänns och votering genomförs. 

 

Ordföranden finner att omröstningen utfallit så att 28 ledamöter röstat ja och 14 

nej, bilaga 1 § 83/2019. Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrel-

sens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen om införande av LOV inom hemtjänst och hemsjukvården. 

 

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

Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Philip Jandovsky (M), Anita Westin Brodd 

(M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby (KD), Kent Rydén (KD), Claes 

Gustavsson (SD), Elisabet Moser (SD), Sigrid Moser-Nyman (SD) och Ewa 

Björklind (SD). 

 

 

 

_______ 
Exp: Håkan Freijd 

 Tommy Emterby  

 Socialnämnden 
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KF § 84 

 

Svar på motion av Tommy Emterby (KD) angående fullständig genom-

lysning av äldreomsorgens ansvarsområde    Dnr 264/18 

 

Tommy Emterby (KD) anför i en motion den 21 oktober 2018 ”Demografin i 

Hallstahammar de närmaste åren gör att vi kommer att möta stora problem inom 

såväl Hemtjänsten som inom våra särskilda boenden. Det gör att vi 

kristdemokrater ser att för att vara förberedda på det som vi kommer att möta 

inom en snar framtid måste se över våra verksamheter och dess olika 

arbetsmetoder och arbetssätt. Kanske behöver man se över inte bara detta utan 

också trots att vi har personal som arbetar otroligt hårt behöver vi se över kanske 

både arbetssätt och schemaläggningar. Vi måste på något sätt komma att få 

ordning på de alldeles för höga korttidssjukskrivningarna kanske med att införa i 

vissa fall förstadagsintyg från läkare. 

På grund av dessa stora utmaningar inom äldreomsorgen i Hallstahammar vill 

Kristdemokraterna i Hallstahammar 

Att: det görs en fullständig genomlysning av hela ansvarsområdet för 

äldreomsorgen i Hallstahammar, helst före sommaren 2019” 

 

Socialförvaltningen anför i skrivelse den 13 augusti 2019 bland annat att: Social-

förvaltningen arbetar löpande med att se över sina verksamheter vad gäller kva-

litet och effektivitet. Precis som motionären framför behöver kommunen stå väl 

rustade för den redan igångsatta demografiska utmaningen. Den demografiska 

förändringen vi redan befinner oss i är den mest omfattande som kommunen och 

landet upplevt. Detta ställer särskilda krav på långsiktighet och planering. Det 

finns en planering för utbyggnaden av de särskilda boendena i kommunen för en 

lång tid framåt. Där Äppelparken nyligen färdigställdes och planeringen för nästa 

boende i Kolbäck är igångsatt. Denna planeringen har så här långt väl följt de 

demografiska förändringarna. Detsamma gäller den kommunala hemtjänstens 

verksamheter. Genomgående får också verksamheterna mycket goda vitsord och 

betyg av de äldre.  

 

Sedan väldigt många år tillbaka arbetar socialnämndens verksamheter med om-

fattande förebyggande arbete. Kommunens träffpunkter, aktiviteter etc. för äldre 

lockar drygt 25 000 besökare per år vilket borgar för gott genomslag. För att fort-

sätta detta arbete är kommunen också sedan 2018 medlem i WHO:s nätverk för 

Äldrevänliga städer, där ambitionen är att delge andra kommuner om vårt arbete 

men också att lära av andra. Digitaliseringen medför möjligheter men kräver 

också kompetens och nytänk. Därför utökas löpande de digitala inslagen men 

förvaltningen genomför också löpande kompetensutveckling för att öka på takten 

och kvaliteten i implementeringen. 

 

Denna utveckling bör också kompletteras med nya inslag av tjänstedesign där 

användarna av socialtjänstens tjänster aktivare deltar i utvecklingen av tjänsterna.  
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Forts KF § 84  

 

Frisknärvaron behöver öka och vi har under de senaste åren sett en allt mins-

kande sjukfrånvaro vilket är glädjande men mycket arbete kvarstår. Socialför-

valtningen har sedan flera år tillbaka använt sig av förstadagsintyg i förekom-

mande fall. Socialförvaltningen arbetar också aktivt för att förbättra möjlig-

heterna till personalförsörjning, genom nya karriärvägar, KIVO, validering och 

minskade insteg och differentiering i tjänster och innehåll för att kunna möta 

kommande utmaningar. Arbetet inom den kommunala äldreomsorgen är ut-

manande och givande och socialförvaltningen förändrar löpande arbetssätt och 

bemanning för att försöka optimera utfallet.  

 

Den demografiska förändringen kommer ställa stora krav på hela den kommunala 

organisationen vilket bland annat PWC långsiktiga finansiella analys visar. Den 

kommunala äldreomsorgen har genom PWC/revisonen/IVO m.fl. granskats ett 

mycket stort antal gånger under de senaste åren utifrån effektivitet och kvalitet 

med godkänt resultat. Därför bedömer socialförvaltningen att ytterligare gransk-

ningar inte behöver genomföras i detta skede. Men äldreomsorgens ansvarområde 

behöver löpande följas och granskas genom såväl interna som externa mätningar 

och granskningar.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 9 september 2019 § 183. 

 

I ett anförande yrkar Tommy Emterby (KD) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Ingvor Regnemer (S) i vilket hon yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att motionen om fullständig genomlysning av äldreomsorgens ansvarsområde ska 

anses besvarad men hänvisning till socialnämndens beslut den 29 augusti 2019 § 

72.  

 

Mot beslutet reserverar sig Tommy Emterby (KD) och Kent Rydén (KD). 

 

 

 
__________ 

Exp till: Tommy Emterby 

  Socialnämnden 
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KF § 85 

 

Redovisning enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2 år 2019 

Dnr 74/19 

 

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 kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.  

 

Enligt redovisning från LSS-verksamheten fanns det inte några gynnande beslut 

enligt 9 § LSS som inte verkställts gällande kvartal 2 2019. 

 

Socialnämnden har den 29 augusti 2019 § 68 beslutat att överlämna redovis-

ningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2019 till bland annat kommun-

styrelsen.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 september 2019 § 184. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 

 

 

 

 
________ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 86 

 

Redovisning gällande äldre- och handikappomsorg och individ- och familje-

omsorg av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) kvartal 2 år 2019   Dnr 199/19 

 

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 

2 2019 fanns sju ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.  

 

Områdeschef för individ och familjeomsorgen har sammanställt en redovisning 

för kvartal 2 år 2019. Rapporten visar att det finns två ej verkställda beslut enligt 

4 kap 1 § SoL. 

 

Socialnämnden har den 29 augusti § 67 beslutat att överlämna redovisningen av 

ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2019 till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 september 2019 § 185. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera redovisningarna som en anmälan. 
 

 

 

________ 

Exp till: Socialnämnden 
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KF § 87 

 

Svar på motion av Peter Ristikartano (MP) angående klimatet i Hallsta-

hammars kommun   Dnr 205/19 

 

Peter Ristikartano (MP) anför i en motion den 27 maj 2019 ”Vårt sätt att leva för-

stör planeten. Vår civilisation kommer att gå under om vi inte stoppar utsläppen 

av växthusgaser. Till skillnad från tidigare civilisationer som har gått under så 

lämnar vår livsstil kvar en planet där det är svårt att leva. Det är ont om tid. Vi 

hade kunnat börja minska utsläppen för 40 år sedan om vi hade tagit dåtidens 

vetenskap på allvar. Nu är det mer bråttom. Om vi ska nå Parisavtalets åtaganden 

för utsläppsminskningar så ska utsläppen minska med 10-15 procent årligen. 

Parisavtalet är en politisk kompromiss, inte ett vetenskaplig råd, och vi måste 

minska utsläppen av växthusgaser klart mer än Parisavtalets åtaganden för att 

garantera bra levnadsvillkor på vår enda hemplanet. När klimatet har värmts upp 

över vissa nivåer så accelereras uppvärmningen genom att permafrost i norr tinar, 

genom att de gigantiska istäcken som reflekterar solljus försvinner och genom att 

torka leder till skogsbränder som ger ännu mer växthusgaser. Dessa så kallade 

tröskeleffekter vet vi att de kommer att inträffa, om inte utsläppen stoppas. Över-

skrids ett tröskelvärde så går inte klimatförändringarna att stoppa, och vi får ske-

nande klimatförändringar. Vi är redan illa ute. Forskarna säger att tiden för att 

klara max 1,5 grads uppvärmning har i princip passerats. Vi är tyvärr på väg till 

ännu varmare läge med de otrevliga effekter som varmare klimat och mer instabil 

väder innebär. Vi måste alltså stoppa utsläppsökningen NU och därefter drastiskt 

minska utsläppen ner till noll. Klimatförändringen handlar inte längre om våra 

barn och barnbarn. Uppvärmningen är något som kommer att ske under vår livs-

tid. Misslyckas vi med att stoppa utsläppen så kommer vi att få leva i en värld 

med skenande klimatförändringar. En värld där hoppet är ute och människor 

kommer att slåss om sinande resurser. Vår civilisation kommer då att utplånas av 

konflikter som har sitt ursprung i klimatförändringar: matbrist, vattenbrist, krig 

och sjukdomar. I en värld med förändrat klimat är det svårt att upprätthålla jord-

bruk och vi är många människor på jorden som behöver vatten och mat. Vi ser 

denna utveckling redan i vissa delar av världen och den kommer att sprida sig om 

vi inte stoppar utsläppen av växthusgaser. Det går att minska utsläppen drastiskt, 

lösningarna finns. Det handlar om att vilja. Att vilja rädda vår planet och vår 

civilisation. För att poängtera hur viktigt det är att minska klimatutsläppen och 

hur allvarligt läget är så vill Miljöpartiet de gröna i Hallstahammar att det utlyses 

klimatnödläge.    

 

Miljöpartiet de gröna vill:  

-att Hallstahammars kommun erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge   

-att Hallstahammars kommun vidtar de åtgärder som ett klimatnödläge innebär.” 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 87 

 

Kommunstyrelseförvaltningen anför i en skrivelse den 2 september 2019 att det 

ligger utanför den kommunala kompetensen att lämna bifall till motionens yrkan-

den. Klimatfrågor av den omfattningen och karaktär som motionen berör bör 

hanteras på riksnivå.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 september 2019 § 186. 

 

I ett anförande yrkar Peter Ristikartano (MP) bifall till motionen. 

 

Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) och Hans Strandlund (M) i vilka 

de yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå motionen. 

 

 

På ordförandens förslag ajourneras sammanträdet 10 minuter. 

 

Sammanträdet återupptas. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Peter Ristikartano 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 88 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbunds årsredovisning för 2018 –  

ansvarsfrihet för styrelsen    Dnr 204/19 

 

Norra Västmanlands Samordningsförbund har den 22 maj 2019 inkommit med 

årsredovisning för 2018. 

 

Bestämmelserna i kommunallagen gäller i tillämpliga delar i fråga om årsredo-

visningen och revision. Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta 

om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras. 

 

Revisorerna tillstyrker i berättelse den 18 april 2019 att ledamöterna i styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 september 2019 § 187. 

 

Anföranden hålls av Anders Johannesson (C). 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 
__________ 

Exp till: Norra Västmanlands Samordningsförbund 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 89 

 

Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun     Dnr 68/17 

 

Beslut om de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna togs av kommun-

fullmäktige den 21 juni 2010 § 71. 

 

Förslag till ny lokal ordningsföreskrift har utarbetats inom kommunstyrelseför-

valtningen och sänts på remiss till nämnderna, polisen och Mälardalens brand- 

och räddningsförbund.  

 

Yttranden har inkommit från barn- och bildningsnämnden, tekniska nämnden, 

socialnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och 

Mälardalens brand- och räddningsförbund. Med beaktande av synpunkterna har 

förslaget till ny lokal ordningsföreskrift är omarbetats. Föreskrifterna tar upp 

följande rubriker: 
 

• Inledning 

• Definitioner (allmän plats, offentlig plats, platser som likställs med offentlig 

plats) 

• Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 

• Avgift för att använda offentlig plats 

• Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

• Lastning av varor m m 

• Schaktning, grävning m m 

• Containrar 

• Markiser, flaggor, skyltar och banderoller 

• Affischering och annonser 

• Högtalarutsändning 

• Förtäring av alkohol 

• Ambulerande försäljning 

• Badförbud 

• Hundar, katter och hästar  

• Luftvapen, fjädervapen, m m 

• Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

• Ridning, moped- och cykelåkning 

• Adressnummerskyltar 

• Camping, tält och husvagn 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 september 2019 § 189. 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 89 

 

Anförande hålls av Anna Gunstad Bäckman (C) i vilket hon yrkar bifall på kom-

munstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 

 

I vars sitt anförande yrkar Peter Ristikartano (MP), Sigge Synnergård (L) och 

Niko Ljevar (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Anförande hålls av Jenny Landernäs (M) i vilket hon yrkar, som ett tillägg till 

kommunstyrelsens förslag, att ordningsföreskrifterna ska kompletteras med 

följande ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på områden som anges i 

3 § punkterna 1 och 2”. 

 

I ett anförande yrkar Tommy Emterby (KD) bifall till Jenny Landernäs (M) 

tilläggsyrkande. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunfullmäktige med bifall 

till kommunstyrelsens förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) 

tilläggsyrkande. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att med upphävande av sitt beslut den 21 juni 2010 § 71 anta lokala ordningsföre-

skrifter att gälla fr o m den 1 december 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga 

och anmäla dessa hos länsstyrelsen. 

 

Till förmån för Jenny Landernäs (M) yrkande reserverar sig Jenny Landernäs 

(M), Hans Strandlund (M), Bertil Bredin (M), Torbjörn Estelli (M), Philip 

Jandovsky (M), Anita Westin Brodd (M), Håkan Freijd (M), Tommy Emterby 

(KD), Kent Rydén (KD), Claes Gustavsson (SD), Elisabet Moser (SD), Sigrid 

Moser-Nyman (SD) och Ewa Björklind (SD). 

 

 
__________ 

Exp till: Reglementspärmen (bilaga) 

 Länsstyrelsen i Västmanland (bilaga) 

 Samtliga nämnder 

 Polisen Hallstahammar 

 Mälardalens brand- och räddningstjänst 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 90 

 

Motion till SKL kongressen 2019 om förstärkning av kommunerna som 

följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation    Dnr 278/19 

 

Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat om en stor reducering av sin orga-

nisation och avveckling utav stora delar av kontorsnätet. Det väntas medföra 

direkta, betydande och negativa konsekvenser för det lokala samarbetet och sam-

verkan mellan myndigheten och många av landets kommuner, likväl som för den 

regionala tillväxten och utvecklingen på sikt. 

 

Förslag till motion till SKL kongressen 2019 om förstärkning av kommunerna 

som följd av Arbetsförmedlingens ändrade organisation har upprättats. I motio-

nen förslås att kongressen ska besluta om 

 

• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt verka för en utökad statlig 

finansiering av kommunernas arbete med arbetsmarknadsåtgärder och inklu-

dering, 

• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt verka för en särskild statlig 

kompensation till de kommuner som drabbats hårdast av arbetsförmed-

lingens anpassning av kontorsnätet, 

• att Sveriges kommuner och landsting ska aktivt bidra till att stärka kommu-

nernas kapacitet i de fall Arbetsförmedlingens tidigare roll och uppgifter 

överförs till kommunerna. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 16 september 2019 § 193. 

 

I ett anförande yrkar Anna Gunstad Bäckman (C) bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna motion gällande förstärkning av kommunerna som följd av Arbets-

förmedlingens ändrade organisation och sända in den till SKLs kongress 2019. 

 

 

 
__________ 

Exp till: SKL 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 91 

 

Anmälan av interpellation av Tommy Emterby (KD) angående statsbidrag 

för habiliteringsersättning    Dnr 281/19 

 

Tommy Emterby (KD) anför i en interpellation ”Habiliteringsersättning är ett 

viktigt tillskott för de personer som deltar och arbetear inom daglig verksamhet i 

Hallstahammar. För år 2018 beviljades Hallstahammar 910000 för att kunna höja 

ersättningen till deltagarna, men vad hände, man väljer att i stället för att använda 

pengarna till vad de var till för så skickar man tillbaks 306.617 kr alltså omkring 

30%. Pengarna skulle kommit väl till pass för de människor som finns inom LSS 

verksamheten. 

 

Om man var orolig för att först höja sedan sänka ersättningen så bord man väl 

kunna hitta former för en höjninh till jul eller på annat sätt? 

 

För 2019 har vår kommun fått beviljat 849.787 kr i statsbidrag till habiliterings-

ersättning.  

 

Mina frågor till socialnämndens ordf. är 

 

1 Varför var det viktigare för nämnden att betala tillbaks statsbidraget istället för 

att ge dessa pengar till de personer som lever med knappa resurser en extra bonus 

till jul eller på annat sätt? 

2 Kommer nämnden att nyttja hela statsbidraget för 2019 eller kommer nämnden 

att betala tillbaks 30% även för detta år?” 

 

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. 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 92 

 

Anmälan av motion av Claes Gustavsson (SD) angående provtagning av 

avloppsvatten    Dnr 282/19 

 

Claes Gustavsson (SD) anför i en motion ”Då narkotika blir allt vanligare som 

berusningsmedel finns nu ett enkelt test som man kan göra i avloppsvattnet för att 

se hur många brukare och vilka typer av narkotika som cirkulerar. Provtagningen 

av avloppsvattnet görs med instruktioner från RISE Research Institutes of 

Sweden dit även provet skall skickas. Tidigare gjordes detta av Karolinska Insti-

tutet. Över 50 kommuner kontrollerar sitt avloppsvatten för narkotika. Laborato-

riet analyserar Substanser av Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Cannabis, 

Tramadol och MDMA. Resultatet av en analys där man kan se hur många bru-

kare det finns av dom olika drogerna. Tror jag skulle vara till stor hjälp för både 

Polis och Väktare, Ungdomscoachers, Ungdomsledare och Socialarbetare.   

 

Någon statistik för hur många som har avlidet i Hallstahammar på grund av nar-

kotika har jag inte lyckats få fram men hela landet År 2017 786 personer direkt 

kopplat till droger hur många indirekt kan man bara gissa. Om man tittar på 

statistiken så visar det inte på någon minskning utan bara ökning. 

Vilka är brukare? Personer vårdade inom slutenvården med narkotikarelaterad 

huvuddiagnos fördelat på ålder 2017.   -19år 741st, 20-29år 3490st, 30-39år 

2662st, 40-49år 1506st, 50-år 1848st Källa Socialstyrelsen. 

 

Vad kan vi då göra i Hallstahammar? Första steg är ett avloppsvattenprov för att 

se vilka droger som används och i vilken mängd. Sedan måste vi samarbeta med 

alla olika Myndigheter och Föreningar Skolor så att vi strävar mot samma mål, 

och få fram idéer som kan minska brukandet. 

 

Vattenprovet kostar 1900 Kr plus transport, provet skall vara fruset så transporten 

får inte ta för lång tid, jag kollade med en lokal budfirma, dom dagar dom har 

transport till Scania Södertälje kan provet vara framme på 1,5 tim och skulle inte 

kosta mycket då det rör sig om 1 liter vatten. Jag har fått en exel fil från C.A.N. 

Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysningen (Drogutvecklingen i 

Sverige 2019) filen finns att ladda ner på deras hemsida. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås 

 

• Att: Prover på avloppsvatten tages 5 gånger per år start 2020 1 Vardag, 1 

Helg, 1 Lönehelg, 1 Storhelg, 1 Slumpmässig, 

 

• Att: Resultat av prover skall redovisas till samtliga ledamöter i KS och 

KF för utvärdering.” 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts KF § 92 

 

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. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 93 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m 31 december 2022  

Dnr 253/18 

 

Stina Odebo (L) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Stina Odebo (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, 

samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen efter Sina Odebod (L) t o m den 31 decem-

ber 2022 utse Hannan Haddad (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Stina Odebo 

 Hannan Haddad 

 Kommunstyrelsen (sekr) 

 Nämndkansliet (2 ex) 

 Löneenheten 

 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 94 

 

Fyllnadsval av ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö t o m 31 decem-

ber 2022    Dnr 253/18 
 

Maria Blomberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entledigad från sitt uppdrag 

som ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Maria Blomberg (L) från uppdraget som ledamot i kommunalför-

bundet VafabMiljö, samt 

 

att som ledamot i kommunalförbundet VafabMiljö efter Maria Blomberg (L)  

t o m den 31 december 2022 utse Reinder Nispeling (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Maria Blomberg 

 Reinder Nispeling 

 VafabMiljö 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 95 

 

Val av nämndemän 2020 – 2023    Dnr 253/18 

 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att utse följande personer som nämndemän 2020-2023: 

 

Roger Pistol (S) 

Agneta Ivemyr (S) 

Susanne Johansson (S) 

Thure Andersen (S) 

Martin Gabrielsson (L) 

Kenth Erngren (V) 

Tommy Emterby (KD) 

Per-Olov Larsson (SD) 

Sara Karlberg (C) 

Stieg Andersson (M) 

Monica Hallström (M) 

 

 

 

__________ 
Exp till: Västmanlands Tingsrätt 

 Samtliga valda 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 96 

 

Entledigande av fullmäktige    Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ledamot i kommunfull-

mäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige 

efter David Lindberg (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 David Lindberg 

 Kommunfullmäktige (sekr) 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 97  

 

Fyllnadsval av ledamot i tekniska nämnden t o m den 31 december 2022 

Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ledamot i tekniska nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ledamot i tekniska 

nämnden,  

 

att som ledamot i tekniska nämnden efter David Lindberg (L) t o m den 31 

december 2022 utse Reinder Nispeling (L), samt 

 

att som ersättare i tekniska nämnden efter Reinder Nispeling (L) t o m den 31 

december 2022 utse Eric Tranehag (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Tekniska nämnden (sekr) 

 Eric Tranehag 

 Reinder Nispeling 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet (2 st) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 98 

 

Fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i tekniska nämnden t o m 

den 31 december 2020     Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ordförande i tekniska nämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ordförande i tekniska 

nämnden,  

 

att som ordförande i tekniska nämnden efter David Lindberg (L) fr o m den 1 

oktober t o m den 31 december 2020 utse Marijo Edlund (S), samt 

 

att som vide ordförande i tekniska nämnden efter Marijo Edlund (S), fr o m den 1 

oktober t o m den 31 december 2020 utse Reinder Nispeling (L). 

 

 

__________ 
Exp till: Tekniska nämnden (sekr) 

 Marijo Edlund  

 Reinder Nispeling 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet (2 st) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 99 

 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022 

Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ersättare i kommunstyrelsen. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ersättare i kommun-

styrelsen, samt 

 

att som ersättare i kommunstyrelsen efter David Lindberg (L) t o m den 31 

december 2022 utse Reinder Nispeling (L).      

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (sekr) 

 Reinder Nispeling 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet (2 st) 

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 100 

 

Fyllnadsval av ledamot i Rådet för Trygg och säker t o m den 31 december 

2019    Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ledamot i Rådet för Trygg och säker. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ledamot i Rådet för Trygg 

och säker, samt 

 

att som ledamot i Rådet för Trygg och säker efter David Lindberg (L) t o m den 

31 december 2019 utse Reinder Nispeling (L).      

 

 

 

__________ 
Exp till: Rådet för Trygg o säker(sekr) 

 Reinder Nispeling 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 101 

 

Fyllnadsval av ombud i AB Hallstahem fram till ordinarie stämma 2020 

Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ombud i AB Hallstahem. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ombud i AB Hallstahem, 

samt 

 

att som ombud i AB Hallstahem efter David Lindberg (L) fram till ordinarie 

stämma 2020 utse Barbara Kabacinski Hallström (L).   

 

 

 

__________ 
Exp till: AB Hallstahem  

 Barbara Kabacinski Hallström 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 102 

 

Fyllnadsval av ombud i Fibra AB fram till ordinarie årsstämma 2020 

Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ombud i Fibra AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ombud i Fibra AB, 

samt 

 

att som ombud i Fibra AB efter David Lindberg (L) fram till ordinarie stämma 

2020 utse Eric Tranehag (L).       

 

 

 

__________ 
Exp till: Fibra AB 

 Eric Tranehag 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 103 

 

Fyllnadsval av ombud i Samkom AB fram till ordinarie årsstämma 2020  

Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ombud i Samkom AB. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ombud i Samkom AB, 

samt 

 

att som ombud i Samkom AB efter David Lindberg (L) fram till ordinarie 

stämma 2020 utse Eric Tranehag (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Samkom AB 

 Eric Tranehag 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 104 

 

Fyllnadsval av ersättare för ombud vid Västmanlands Kommunförbunds 

länsmöten t o m 31 december 2022    Dnr 253/18 

 

David Lindberg (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ombud vid Västmanlands Kommunförbunds länsmöten. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga David Lindberg (L) från uppdraget som ombud vid Västmanlands 

Kommunförbunds länsmöten, samt 

 

att som ombud vid Västmanlands Kommunförbunds länsmöten AB efter David 

Lindberg (L) t o m 31 december 2022 utse Reinder Nispeling (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Västmanlands kommunförbund 

 Reinder Nispeling 

 David Lindberg 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 105 

 

Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden t o m 31 december 2022 

Dnr 253/18 

 

Meriem Dürek (C) anhåller i skrivelse om att få bli entledigande från sitt uppdrag 

som ersättare i bygg- och miljönämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Meriem Dürek (C) från uppdraget som ersättare i bygg- och miljö-

nämnden, samt 

 

att som ersättare i bygg- och miljönämnden efter Meriem Dürek (C) t o m den 31 

december 2022 utse Eva Wilhelmsson (C).   

 

 

 

__________ 
Exp till: Bygg- och miljönämnden (sekr) 

 Meriem Dürek 

 Eva Wilhelmsson 

 Nämndkansliet (2 st) 

 Löneenheten 

 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 106 

 

Entledigande av ersättare i fullmäktige    Dnr 253/18 

 

Torfi Sigurdsson (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ersättare i fullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Torfi Sigurdsson (L) från uppdraget som ersättare i kommunfull-

mäktige, samt 

 

att hemställa hos länsstyrelsen om utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Torfi Sigurdsson (L). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 Torfi Sigurdsson 

 Kommunfullmäktige (sekr) 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 107 

 

Fyllnadsval av ersättare i Mälardalens brand- och räddningsförbund t o m 

31 december 2022     Dnr 253/18 

 

Torfi Sigurdsson (L) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ersättare i Mälardalens brand- och räddningsförbund. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Torfi Sigurdsson (L) från uppdraget som ersättare i som ersättare i 

Mälardalens brand- och räddningsförbund, samt 

 

att valet som ersättare i Mälardalens brand- och räddningsförbund efter Torfi 

Sigurdsson (L) tas upp på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Mälardalens Brand- och räddningsförbund 

 Torfi Sigurdsson 

 Kommunfullmäktige (sekr) 

 Nämndkansliet  

 Löneenheten 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2019-09-30 

 

() 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

KF § 108 

 

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m 31 december 2022  

Dnr 253/18 

 

Elisabeth Moser (SD) anhåller i skrivelse om att få bli entlediga från sitt uppdrag 

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att entlediga Elisabeth Moser (SD) från uppdraget som ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden, samt 

 

att som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Elisabeth Moser (SD) t o m 

den 31 december 2022 utse Claes Gustavsson (SD). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden 

 Elisabeth Moser  

 Claes Gustavsson  

 Nämndkansliet (2 st) 

 Löneenheten 

 

 


