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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 12 oktober 2020, klockan 18.30-19.35 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Monica 
Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd 
(M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Roland Jansson 
(SD), Anders Frödin (SD) och Annicka Eriksson (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Anna-Karin Tornemo (V), Marie Norin Junttila (S) 

 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Kanslichef Josephine Härdin § 144, kommundirektör Claes-Urban Boström och 

nämndsekreterare Eva Kristina Andersson. 

 

Utses att justera Monica Lindgren och Ewa Granudd  
Ersättare för 
justerare Marita Pettersson och Madelene Fager  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-10-13, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        138- 157 
 Eva Kristina Andersson 
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Monica Lindgren   Ewa Granudd 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-10-12, §§ 138-157 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-10-14 Datum när anslag  

tas ner 2020-11-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-10-12 
 
138 Allmänhetens frågestund 

139 Meddelande – revisionsrapport Granskning av kommunal vuxenutbildning 

140 Medborgarförslag – Inomhusbanor för boule i Kungsör 

141 Medborgarförslag – Hundlekgård på södra sidan i Kungsör 

142 Medborgarförslag – Utöka lekparken vid Agnet 

143 Medborgarförslag – Farthinder till Leksellvägen i Valskog 

144 Information – förslag till reviderade arbetsordningar för dels kommunfullmäktige, 
dels styrelser och nämnder 

145 Presentation av resultat 2019 av Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

146 Svar på medborgarförslag – Rusta upp hockeyrinken eller bygg allaktivitetsplan i 
Valskog 

147 Svar på motion – Rinken i Valskog 

148 Organisering av räddningstjänsten – beslut om återtagande 

149 Organisering av räddningstjänsten – ny tillhörighet 

150 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 

151 Rivning av silon fastigheten Gösen 7 - upphandling 

152 Motion – Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 

153 Motion – Källsortering i kommunens verksamheter 

154 Motion – Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 

155 Avsägelse – ledamot tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

156 Fyllnadsval – 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

157 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika 2:e vice ordförande i valnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 138 
Allmänhetens frågestund (KS 2020/17) 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 139 
Meddelande – revisionsrapport Granskning 
av kommunal vuxenutbildning (KS 2020/337) 

 KPMG AB har, på uppdrag av kommunens revisorer, granskat den 
kommunala vuxenutbildningen. 

 
 Av granskningen framgår att de bedömer att  

- vuxenutbildning erbjudes i enlighet med lag 
- barn- och utbildningsnämnden inte har den information om 

verksamhetens kostnad i förhållande till verksamhetens kvalitet 
och måluppfyllelse som krävs, vilket försvårar beslut om re-
surstilldelning och resursomfördelning inom nämndens hela 
ansvarsområde 

- det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som 
redovisas i årsbokslut, men att huvudmannen ska ta ett större 
ansvar för kvalitetsarbetet genom att rikta fokus mot områden 
inom vuxenutbildningen som särskilt bedöms behöva följas 
upp.  

 
Detta har utmynnat i rekommendation till barn- och utbildnings-
nämnden att  
- låta säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom 

vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB:s direktiv 
- stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser 

sätts i förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma 
verksamhetens effektivitet i förhållande till exempelvis andra 
driftsformer. 

 
Rapporten besvaras av barn- och utbildningsnämnden. Kommun-
fullmäktige har fått den för kännedom.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Missiv och revisionsrapport – Granskning av kommunala 

vuxenutbildning 
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 140 
Medborgarförslag – Inomhusbanor för boule 
i Kungsör (KS 2020/304) 

Ulla Matti föreslår i ett medborgaförslag att  
- sex inomhusbanor för boule ordnas centralt i Kungsör 
- kommunen ska stå för driften av banorna  
- alla ska kunna boka in sig på banorna. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Ulla Matti 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-
styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 141 
Medborgarförslag – Hundlekgård på södra 
sidan i Kungsör (KS 2020/351) 

Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård 
ordnas på södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen. 
Förslagsställare föreslår något område innanför Kungsringen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Tessa Hietala 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 142 
Medborgarförslag - Utöka lekparken vid 
Agnet (KS 2020/352) 

Jimmy Källberg föreslår i ett medborgaförslag att lekplatsen vid 
kvarteret Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jimmy Källberg 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 143 
Medborgarförslag – Farthinder till Leksell-
vägen i Valskog (KS 2020/353) 
Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder 
sätts upp på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att 
sänka hastigheten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör, KF sekreterare 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 144 
Information – förslag till reviderade arbets-
ordningar för dels kommunfullmäktige, dels 
styrelser och nämnder (KS 2020/362) 
En översyn av arbetsordningarna för  
- kommunfullmäktige och  
- styrelser och nämnder  
har gjorts. 
 
Kanslichef Josephine Härdin presenterar de större förändringarna.   
 
Beslut i ärendet kan förväntas till nästa sammanträde. 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör, KF sekreterare 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 145 
Presentation av resultat 2019 av Kommu-
nens kvalitet i korthet (KKiK) (KS 2020/27) 

Kommundirektör Claes-Urban Boström presenterar resultat för 
Kungsörs kommun i den nationella undersökningen Kommunens 
kvalitet i korthet. 
 
Noteras att de punkter som kommunen främst behöver arbeta med 
för att förbättra kommunens resultat är: 
 
Inom barn och ungdom 
- Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor 

- Andel elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommu-
nala skolor 

- Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommu-
nala skolor 

 
Inom stöd och service 
- Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde  
 
Inom samhälle och miljö 
- Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 

direkt svar på en enkel fråga 
- Andel av maxpoäng i gott bemötande vid kontakt med kom-

mun 
 

Ärendet bordlades vid förra sammanträdet. 
 

Beslut   Kommunfullmäktige tackar för rapporten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Jennie Ström, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, barn- och utbildningsnämndens 
ekonomi, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 146 
Svar på medborgarförslag – Rusta upp 
hockeyrinken eller bygg allaktivitetsplan i 
Valskog (KS 2019/397) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag en rejäl uppfräschning 
av hockeyrinken i Valskog. Alternativt att den rivs till förmån för 
en allaktivtetsplan som alla människor i samhället har nytta av.  
 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör 
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De lämnar två alter-
nativ men föreslår en rivning av den nuvarande rinken och att er-
sätta den med en multisportarena som med rätt ytbeläggning kan 
användas som skridskobana på vintern. Finansiering av detta skul-
le i så fall kunna ske genom att bevilja barn- och utbildningsnämn-
den investeringsutrymme för åtgärden med 396 487 kronor och 
10 000 årligen i skötsel. Detta är samma åtgärd som beviljats i 
ärende KS 2019/196, motion angående rinken i Valskog. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda presen-
terade alternativen från Kungsörs KommunTeknik AB kan vara 
aktuella och att investeringsutrymmet ska möjliggöra båda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-11-25 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-13, § 4 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-09-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 131 

 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar medborgarförslaget och ger barn- 

och utbildningsnämnden investeringsutrymme för av professionen 
vald åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen 
för underhåll och skötsel.  

 
 Detta avser samma investering som i ärende KS 2019/196. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 147 
Svar på motion – Rinken i Valskog  
(KS 2019/196) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att riva rinken i 
Valskog och bygga en plan likt den som finns vid Kung Karls 
skola. Motionären menar att skaderisken är stor med en rink i 
dåligt skick och att det föreslagna alternativet kan användas hela 
året.  

 
Ärendet skickades till kommunstyrelsen för beredning. Kungsör 
KommunTeknik AB har lämnat ett yttrande. De föreslår en rivning 
av den nuvarande rinken och att ersätta den med en multisportare-
na som med rätt ytbeläggning kan användas som skridskobana på 
vintern. Finansiering av detta skulle i så fall kunna ske genom att 
bevilja barn- och utbildningsnämnden investeringsutrymme för 
åtgärden med 396 487 kronor och 10 000 årligen i skötsel. Detta är 
samma åtgärd som beviljats i ärende KS 2019/397, medborgarför-
slag angående rinken i Valskog. 
 
Under kommunstyrelsens överläggning framkom att båda presen-
terade alternativen från Kungsörs KommunTeknik AB kan vara 
aktuella och att investeringsutrymmet ska möjliggöra båda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10, § 108 
• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-09-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 132 

 
KF överläggning Under överläggningen yrkar Mikael Peterson (S) bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beviljar motionen och ger barn- och utbild-

ningsnämnden investeringsutrymme för av professionen vald 
åtgärd med max 501 019 kronor samt 10 000 kronor årligen för 
underhåll och skötsel.  

 
 Detta avser samma investering som i ärende KS 2019/397. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens 
Brand- och räddningsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 148 
Organisering av räddningstjänsten – beslut 
om återtagande (KS 2020/53) 

Direktionen ställde under 2019 en förfrågan till Nerikes Brandkår 
och till Mälardalen Brand- och räddningsförbund (MBR) om ett 
eventuellt samgående till deras förbund. Nerikes Brandkår av-
böjde. Ordförande för MBR har efter ett möte med presidiet för 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) i augusti 2019 
beslutat om att utreda förutsättningarna för ett eventuellt inträde. 
Parterna är nu överens. 
 
Då ett kommunalförbund juridiskt inte kan överlämna en verksam-
het till ett annat kommunalförbund ska respektive kommun besluta 
om ett återtagande av den berörda verksamheten. Kommunen kan 
därefter fatta beslut om ny förbundsordning till ett annat kommu-
nalförbund. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Kungsörs kommun 
återtar räddningstjänstverksamheten från Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, från och med den 2021-01-01. Beslutet ska 
gälla under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 133 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige återtar räddningstjänstverksamheten från 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, från och med den 1 
januari 2021.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 
fattar likalydande beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens 
Brand- och räddningstjänstförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 149 
Organisering av räddningstjänsten – ny till-
hörighet (KS 2020/53) 
Kommunerna i Arboga, Köping och Kungsör har genom direk-
tionen i Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) skickat 
en förfrågan under 2019 och ett önskemål om inträde i Mälarda-
lens Brand- och Räddningsförbund (MBR) gällande räddnings-
tjänsten i respektive kommun.   
 
I december 2019 beslutade direktionen i MBR att samarbeta 
med räddningstjänsten inom VMKF genom ett avtal där MBR 
ska leda räddningstjänsten inom VMKF under 2020. Intentio-
nen i avtalet var att förbereda för ett samgående från och med 1 
januari 2021.  
 
Ny förbundsordning och tillhörande överlåtelseavtal har tagits 
fram av MBR:s tjänstemän efter inhämtande av synpunkter från 
berörda kommuner samt en juridisk granskning. 

 
Begäran har nu inkommit från Mälardalens Brand- och Rädd-
ningsförbund om beslut i ärendet om ny förbundsordning för 
MBR med tillhörande överlåtelseavtal. Beslut om ny förbunds-
ordning för MBR och tillhörande överlåtelseavtal ska vara fattat 
av respektive kommuns kommunfullmäktige senast vid novem-
ber månads utgång för att förbundet ska komma att träda i kraft 
den 1 januari 2021. 
 

 Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2020 att  
- godkänna MBR:s förbundsdirektions förslag på överlåtelse-

avtal mellan kommun och MBR 1 januari 2021 och 
- gav kommunstyrelsens ordförande delegation på att under-

teckna överlåtelseavtalet 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-14 
• Tjänsteutlåtande MBR 2020-08-17 
• Ärendeframställan från MBR med bilagorna; Ny 

förbundsordning, protokollsutdrag från MBR 2020-09-22 § 
78, överlåtelseavtal, inkomna remissvar och remissutgåva 
med direktionens justeringar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 134 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens kommunalförbund, Mälardalens 
Brand- och räddningstjänstförbund, Arboga kommun, 
Köpings kommun, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael 

Peterson (S), Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C) bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner Mälardalens Brand- och Rädd-

ningsförbunds förbundsdirektions förslag till ny förbundsord-
ning MBR 1 januari 2021. 

  
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommu-

ner fattar likalydande beslut. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 150 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2021 (KS 2020/328) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-
trädestider för kommunfullmäktige 2021.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 135 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2021 till: 
   
 11 januari, 
 8 februari,  
 8 mars,  
 12 april,  
 10 maj, 
 14 juni,  
 13 september,  
 11 oktober, 
 8 november, 
 29 november (budgetsammanträde)  
 

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om inget 
annat beslutas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 151 
Rivning av silon fastigheten Gösen 7 - 
upphandling (KS 2020/336) 
Fastigheten Gösen 7 förvärvades efter beslut i kommunstyrelsen 
av kommunen under våren 2020. Lagfart är nu beviljad och ären-
det kan gå vidare med den sedan tidigare beslutade rivningen.  
 
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) har tagit fram ett under-
lag för rivningen av Gösen 7 (silon) som är tänkt att matchas mot 
inkomna anbud. Rivningen behöver nu upphandlas.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-28, § 136 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 

(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra en upphandling för 

rivningen av Gösen 7 (silon). 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 152 
Motion – Cykelställ vid busshållplatserna 
längs Kungsgatan (KS 2020/358) 

Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
undersöker möjligheten till 
- att anlägga cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 
- trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kungsgatan i höjd med 

hållplatsläge Malmberagvägen/infart Gnutti 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson 
och AnneMarie Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 153 
Motion – Källsortering i kommunens verk-
samheter (KS 2020/359) 

Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie 
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att alla kommunala 
verksamheter och bolag ska 
- införa möjlighet till källsortering 
- källsortera det avfall som uppstår 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson 
och AnneMarie Andersson  
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 154 
Motion – Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden (KS 2020/361) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att diskussion gällande 
begrepp brukare för personer som bor i kommunens särskilda 
boenden ska genomföras i Kungsörs parlamentariska grupp.  
 
Motionären anser att ordet Brukare är opersonligt, kränkande och 
även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med syfte på 
människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativa 
ord är; kunder, boende, hyresgäster och uppdragsgivare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 155 
Avsägelse – ledamot tillika 2:e vice ordfö-
rande i kommunfullmäktige (KS 2018/411) 

Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Olof Lindbergs skrivelse, inkommen 2020-09-22 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Olof Lindberg (L) från uppdraget som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från och med 
den 13 oktober 2020 och 

- uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen ska genomföra 
en ny sammanräkning för resterande mandatperiod. 

 
Val av ny 2:e vice ordförande avgörs i separat ärende.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 156 
Fyllnadsval – 2:e vice ordförande i kommun-
fullmäktige (KS 2018/411) 

Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Om fullmäktige 
beviljar detta har fullmäktige att utse ny 2:e vice ordförande för 
resterande mandatperiod. 
 

Beslut Kommunfullmäktige väljer Gunilla Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 
92 Kungsör, till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige från 
och med den 13 oktober 2020 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  22 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, de valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 157 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika 
2:e vice ordförande i valnämnden  
(KS 2018/417) 

Olof Lindberg (L) önskar bli befriad från uppdraget som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i valnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Olof Lindbergs skrivelse inkommen 2020-09-22 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Olof Lindberg (L) från uppdraget som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i valnämnden från och med den 13 
oktober 2020 
 

- väljer Claes Wolinder (L), Sjövägen 12, 736 92 Kungsör, till 
ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i valnämnden från och 
med den 13 oktober 2020 och resterande mandatperiod. 

 
- väljer Ulla Eriksson Bergh (L), Vikvägen 12, 736 92 Kungsör, 

till ny ersättare i valnämnden efter Claes Wolinder (L) från 
och med den 13 oktober 2020 och resterande mandatperiod. 
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