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Plats och tid

  
Centrumgården, måndagen den 7 november 2016, klockan 18.30-19.15. 

 

Beslutande Gunilla A Aurusell (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S), Mikael Petersson (S), Per 

Strengbom (S), Dan Stigenberg (S), Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Elisabeth 

Persson (S), Margareta Johansson, (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Tauno 

Arbelius (S), Christer Henriksson (V), Kerstin Åkesson (MP), Peter Åkesson (MP), Petter 

Westlund (C), Madelene Ericsson (C), AnneMarie Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), 

Eleonor Westlund (C), Stellan Lund (M), Margareta Karlsson (M), Hans Carlsson (M), 

Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), Ewa Granudd (M), 

Rebecca Burlind (L), Olof Lindberg (L), Jenny Andersson (KD), Annicka Eriksson (SD), 

Rune Broström (SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Jasminka Custovic (S), Barbro Jansson (S) och Anna-Karin Tornemo (V) 
 

Ersättare  Ann-Catrin Cederlund (S), Ingemar Hielte (MP), Mats Qvisth (C), Margareta Barkselius (C), 

Monica Wastelius (C), Yvonne Ericsson (M), Staffan Norgren (M), Kurt Karlsson (M) och 

Uno Gripenbert (KD). 

Övriga  
deltagande  Revisionens ordförande Håkan Sundström §§ 177 och 179, revisor Lars Wigström §§ 177-

178 och kanslichef Eva Kristina Andersson 
 

Utses att justera Marie Norin Junttila och Gunnar Karlsson 

Ersättare för 
justerare Rolf Lindgren och Annicka Eriksson 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2016-11-08, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer        173-192 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  

 Gunilla A. Aurusell 

 
Justerande  
 

 .................................................................................................................................................................................................  
 Marie Norin Junttila  Gunnar Karlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdes-  
datum 2016-11-07, §§ 173-192 

Datum när 
anslag sätts upp 2016-11-09 Datum när anslag  

tas ner 2016-12-01  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2016-11-07 
 

173 Allmänhetens frågestund 

174 Meddelande – ny sammanräkning 

175 Svar på medborgarförslag – Skicka SMS vid vattenproblem 

176 Skattesats 2017 

177 Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för Kungsörs kommun 

178 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 

179 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

180 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Kungsörs Grus AB 

181 Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 

182 Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017 

183 Redovisning av obesvarade motioner per den 11 oktober 2016 

184 Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 oktober 2016 

185 Motion – Nytt badhus 

186 Motion – Bänkar till gamla Folkets Park och längs Malmbergavägens gång- och 
cykelbana 

187 Motion – Solceller på kommunens byggnader 

188 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

189 Avsägelse – ledamot i kommunfullmäktige 

190 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

191 Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 

192 Fyllnadsval – ersättare i krisledningsnämnden 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 173 
Allmänhetens frågestund (KS 2016/5) 
Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmän-
heten, varför kommunfullmäktiges sammanträde börjar omedel-
bart. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 174 
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 10 oktober 2016 gjort nya sammanräkningar 
efter  

- Robert Brunnberg (S). Ny ersättare för Socialdemokraterna är 
Taito Arkkukangas från och med den 13 oktober 2016 till och 
med den 14 oktober 2018.   

- Kristin Fernerud (S). Ny ledamot för Socialdemokraterna är 
Therese Pihl från och med den 13 oktober 2016 till och med 
den 14 oktober 2018.  Ny ersättare efter Therese är Peter 
Andersson. 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Inga Björklund, Kungsörs Vatten AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 175 
Svar på medborgarförslag – Skicka SMS vid 
vattenproblem (KS 2016/40) 
Inga Björklund anser att underrättelser var bristfällig i samband 
med att vattenprover tidigare under året visade bakteriehalt. Hon 
föreslår i ett medborgarförslag att ett SMS ska skickas till alla som 
har vattenledning i område som berörs av vattenproblem, liksom 
när vattnet är drickbart igen. 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs Vatten AB lämnat ett 
yttrande. Av det framgår att de ser positivt på förslaget. Det finns 
möjlighet att på frivillig basis få information om driftstörningar 
som grundar sig på att man gör sin egen registrering på hemsidan.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Inga Björklund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-11, § 34 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 197 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  
 
 Kungsörs Vatten AB ges i uppdrag att informera medborgarna om 

hur de kan få SMS vid vattenproblem. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 176 
Skattesats 2017 (KS 2016/360) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-09, § 165 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-10-10, § 7 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 198 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 177 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 för 
Kungsörs kommun (KS 2016/340) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2016 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 12,7 miljoner kronor (8,8 miljoner kronor 
bättre än budgeterat). 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 3,3 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i 
förhållande till budget; 

- Barn- och utbildningsnämnden +0,5 
Gymnasiet beräknas gå med överskott pga färre elever och 
grundskolan ett nästan lika stort underskott pga fler insatser för 
nyanlända. 

- Socialnämnden -9.9 
Nämnden har tidigt signalerat att kostnaderna för placeringar 
kommer fortsätta att vara högt under 2016. Till dessa kostnader 
har försörjningsstödet stigit mer än förväntat till stor del på 
grund av personer som lämnat etableringen och saknar egen 
försörjning. Även olika åtgärdsanställningar i samverkan med 
arbetsförmedlingen har kostat mer än det budgeterats för.  

På grund av stora rekryteringssvårigheter inom individ och 
familjeomsorgen har verksamheten tvingats anlita 
bemanningsföretag till höga kostnader.  

Vård och omsorg beräknas hamna på ett litet positivt resultat 
som håller nere underskottet något. 

- Kommunstyrelsen +0,5.  
Lägre kostnader för tillfälliga vakanser inom förvaltningen och 
politisk organisation pga färre möten än beräknat. Högre 
kostnader för gatuunderhåll. 

Prognosen för finansen är +17,7. Huvudorsaken är de medel 
regeringen betalade ut till kommunen som kompensation för ökade 
kostnader för nyanlända. Dessa kommer att fördelas ut på 
nämnderna innan årsbokslutet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis för 
enligt följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  +0,4 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,5 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +3,5 
- Kungsörs Vatten AB +1,8 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  + 0,6 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  + 0,3 

 
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut  
• Delårsrapport augusti 2016 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2016 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2016 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2016-10-10, § 6 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 199 

 
KF överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Per Strengbom (S) 

och Mikael Peterson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 

2016 med godkännande till handlingarna. 
 
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 27/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 178 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2016/355) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund 
• Revisorernas bedömning och revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 200 

 
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2016  för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 179 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016  
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2016/357) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Revisorernas bedömning och revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 201 

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 

augusti 2016  för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och 
lägger den till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 180 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 
– Kungsörs Grus AB (KS 2016/359) 
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31 
augusti 2016. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 202 

 
KS överläggning Under överläggningen yrkar Mikael Petersson (S) bifall till 

förslaget. 
 
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2016  för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 181 
Delårsrapport – Gemensamma överförmyn-
darnämnden Köping, Arboga och Kungsör 
(KS 2016/334) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin 
delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prog-
nosen visar på ett underskott runt en miljon kronor jämfört med 
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 175 000 kronor. 
 
Den främsta anledningen till kostnadsökningen är att antalet 
ärenden kommunerna arvoderar gode män ökat markant. 
 
Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen vidare för 
att klargöra vilka åtgärder som måste vidtas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från Köpings kommun 2016-09-14 kring 
gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport  

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 203 
 
Beslut  Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna och 

inväntar vidare information om åtgärder. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 182 
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2017 (KS 2016/358) 
Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
har upprättat ett förslag till taxa för 2017.  
 
Taxan innefattar avgifter för: 
- övrig verksamhet  
- prövning och tillsyn inom miljöbalken  
- kontroll inom livsmedelsområdet och foderlagstiftningen 
- verksamhet enligt tobakslagen 
- verksamhet enligt lag och handel med vissa receptfria 

läkemedel 
- verksamhet enligt strålskyddslagen 
- verksamhet enligt alkohollagen samt 
- bygglov 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förbundsdirektions i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
protokoll 2016-09-22, § 86 med tjänsteskrivelse och taxe-
förslag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 204 
 
Beslut  Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa 2017 för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari 
2017. 

 
 Antagen taxa redovisas som KS-handling nr 28/2016. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 183 
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 11 oktober 2016 (KS 2016/356) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 11 oktober 2016. Av den framgår att 
tolv motioner är obesvarade; 

- fem av dem ställdes vid senaste sammanträdet med 
kommunfullmäktige och fyra vid septembersammanträdet 

- Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns  

- Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de 
aktuella motionerna med undantag för de två äldsta.  

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-10-11 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 207 

 
Beslut Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 184 
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 11 oktober 2016 (KS 2016/366) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 11 oktober 2016. Av den 
framgår att sju medborgarförslag som är ställda i kommunfullmäk-
tige är obesvarade, varav två ställdes vid senaste sammanträdet 
och fyra vid mötet i september 
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2016-04-12 

inklusive bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-24, § 208 

 
Beslut  Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 185 
Motion – Nytt badhus (KS 2016/404) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att kommunen snarast 
utreder kostnad och ett lämpligt läge för att bygga ett nytt badhus – 
ett badhus som är byggd för att alla åldrar och intressen med olika 
behov. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 186 
Motion – Bänkar till gamla Folkets Park och 
längs Malmbergavägens gång- och cykel-
bana (KS 2016/405) 
Margareta Karlsson (M) föreslår i en motion att det ska sättas upp: 
- några bänkar längs Malmbergavägens gång- och cykelbana och 
- bänkar eller bänk med bord i gamla Folkets Park 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Margareta Karlsson 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 187 
Motion – Solceller på kommunens byggna-
der (KS 2016/407) 
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, 
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun: 
- förser sporthallen med solceller i samband med installation av 

solceller på den nya skolan 
- inventerar möjliga anläggningar och utreder förutsättningarna 

för att installera solceller på dessa 
- aktivt jobbar med medfinansiering för dessa satsningar 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, barn- och utbildnings-
nämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 188 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2014/342) 
Annelie Carlsson (C) önskar bli befriad från uppdraget som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annelie Carlssons skrivelse, inkommen 2016-1014 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annelie Carlsson (C) från uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden från och med den 8 november 
september 2016 och 

- utser Siewert Karlsson (C), Åsgatan 26, 736 31 Kungsör, till 
ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Annelie 
Carlsson, från och med den 8 november 2016 och resterande 
mandatperiod. 
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Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 189 
Avsägelse – ledamot i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Therese Pihl (S) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Therese Pihls skrivelse, inkommen 2016-10-25 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Therese Pihl (S) från uppdraget som ledamot i kom-
munfullmäktige från och med den 8 november 2016 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 190 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Taito Arkkukangas (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Taito Arkkukangas skrivelse, inkommen 2016-10-24 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Taito Arkkukangas (S) från uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige från och med den 8 november 2016 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 191 
Avsägelse – ersättare i kommunfullmäktige 
(KS 2014/301) 
Peter Andersson (S) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Peter Anderssons skrivelse, inkommen 2016-10-31 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Peter Andersson (S) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 8 november 2016 och 

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



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 192 
Fyllnadsval – ersättare i krisledningsnämn-
den (KS 2014/346) 
I juni befriades Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som 1:e 
vice ordförande i krisledningsnämnden. Till ny 1:e vice ordförande 
utsågs Mikael Peterson (S). Mikael var vald som ersättare i 
nämnden. Någon ny ersättare utsågs aldrig.  
 
Marie Norin Junttila har meddelat att hon kan kvarstå i nämnden 
med uppdrag som ersättare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-07, § 109 
 

Beslut Kommunfullmäktige utser Marie Norin Junttila (S), Granhammar 
105, 736 91 Kungsör, som ny ersättare i krisledningsnämnden från 
och med den 8 november 2016 och resterande mandatperiod. 
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