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Plats och tid

  
Kung Karls skolas matsal, måndagen den 10 februari 2020, klockan 18.30-19.40. 

 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Gunilla A Aurusell (S), Linda Söder-
Jonsson (S), Rigmor Åkesson (S), Monica Lindgren (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth 
Kjellin (S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), 
Christer Henriksson (V), Olof Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa 
Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), Madelene 
Fager (C), Petter Westlund (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), Jenny 
Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Magnus Vidin (SD), Britt-Marie Häggkvist-Back 
(SD) och Rune Broström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Anna-Karin Tornemo (V), Lars-Gunnar Andersson (SD) och Sussanne Söderström (SD). 
 

Ersättare  Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Urban Dahlgren (S), Marie Norin Junttila (S), 
Ronny Moström (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Yrjö Björkqvist (M), Monica Wastelius (C) 
och Margareta Barkselius (C). 

Övriga  
deltagande  Revisionens vice ordförande Lars Wigström § 24 a och nämndsekreterare Eva Kristina 

Andersson 
 

Utses att justera Monica Lindgren och Petter Westlund 
Ersättare för 
justerare Dan Stigenberg och AnnMarie Andersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-02-11, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer        23-38 
 Eva Kristina Andersson  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................   
 Per Strengbom   
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Monica Lindgren   Petter Westlund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdes-  
datum 2020-02-10, §§ 23-38 
Datum när 
anslag sätts upp 2020-02-12  Datum när anslag  

tas ner 2020-03-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



 
 

 
ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Protokoll 2020-02-10 
 

23 Allmänhetens frågestund 

24 Information 

25 Medborgarförslag – Sänk hastigheten till 40 km/h på delar av Kungsgatan 

26 Svar på motion – Gemensamt tillagningskök i Björskogsskolan 

27 Svar på motion – Villatomter i Valskog 

28 Svar på medborgarförslag – Busshållplats vid gamla Transcom (Kungsgatan) 

29 Överenskommelse om skolhjälpmedel 

30 Utbetalning av partistöd 

31 Interpellation – om naturvården 

32 Motion – Trygghetsbostäder på Tallåsgården 

33 Val av huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen 

34 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunens parlamentariska kommitté för 
översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda 

35 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 

36 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i förbundsdirektionen för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 

37 Val av ersättare för lekmannarevisor – Kungsörs Grus AB 

38 Övrig fråga 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 23 
Allmänhetens frågestund (KS 2020/17) 

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 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 24 
Information  
a) Kommunrevisionens vice ordförande Lars Wigström informe-

rar utifrån rubriken ”Varför har vi ansvarsprövning?” 
 
Tre grundfunktioner i ansvarssystemet:  
- kommunfullmäktige (ger uppdrag till styrelse och nämnder, 

utser revision och bestämmer om återrapportering),  
- styrelse och nämnder (kommunstyrelsen har uppsiktsplikt 

över nämnder och kommunala bolag) samt  
- revisorer (granskande) 
 
Förtroendevalda revisorer får inte göra granskningar själva 
utan ska ta sakkunnig hjälp av biträde (certifierad kommunal 
revisor). Löpande under året görs revisionsrapporter. Gransk-
ning sker enigt God revisionssed.  
 
Revisorerna lämnar förslag till kommunfullmäktige årligen vad 
gäller ansvarsfrihet i kommun, kommunalförbund m.fl. 
 
Ansvarsprövningen ger signal till invånarna om hur verksam-
heten bedrivs. Dnr KS 2020/52 
 

b) Kommunstyrelsen har lämnat ett svar till revisionen på revi-
sionsrapporten ”Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga”. Kommunfullmäktige 
har delgetts svaret i kallelsen till sammanträdet.  
Dnr KS 2019/396 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, förslagsläggarna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 25 
Medborgarförslag – Sänk hastigheten till 40 
km/h på delar av Kungsgatan (KS 2020/27) 

Kristina och Rolf von Schéele föreslår i ett medborgarförslag att 
sänka hastigheten till 40 km/timmen eller mindre på Kungsgatan 
från utfarten Kornvägen i väster till korsningen Malmbergavägen i 
öster i båda riktningarna. 
 
Förslagsläggarna önskar också att ta bort skylten om huvudled på 
Kungsgatan och stimulera genomfartstrafiken, speciellt den tunga, 
att köra den kortaste sträckan genom tätbebyggt område. 
 
Kommunen arbetar med en övergripande trafikplan där det även 
kommer att göras en översiktlig hastighetsöversyn över kommu-
nens tätorter. Planen planeras bli färdig under första halvåret 2020. 
 
Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat förslaget och före-
slår därför ett avslag på medborgarförslaget utifrån den pågående 
översynen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kristina och Rolf von Schéele  
 
Beslut Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning 

till pågående trafikplansöversyn. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionären, barn- och utbildningsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 26 
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök 
i Björskogsskolan (KS 2017/41) 

Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska 
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola, 
skola och fritidshem.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbild-
ningsnämnden som i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvi-
sade till att den nya skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att 
leverera till samtliga för- och grundskolor men att förslaget var 
praktiskt genomförbart. Förvaltningen fick då i en återremiss från 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader för detta eventu-
ella genomförande.  
 
I sitt nya yttrande föreslår barn-och utbildningsnämnden avslag på 
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att 
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu ut-
retts och blir alltför höga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och utbild-
ningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en till-
kommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges yrkar Hans Carlsson (M), med bifall 

av Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C) och Roland Jansson 
(SD) återremiss från i avvaktan på nya köksorganisationen. 

 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i avvaktan på den nya 

köksorganisationen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Motionärerna, kommundirektör, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 27 
Svar på motion – Villatomter i Valskog  
(KS 2019/400) 
Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) har i en motion föreslagit 
att kommunen snarast börjar planera för villatomter i Valskog. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Det stämmer att de kommunala villatomterna i Valskog är slut. Det 
har tagits fram ett förslag på områden för nya villatomter på kom-
munalägd mark i Valskog. Förslaget har presenterats i plankommit-
tén men det har inte fattats några beslut där ännu.  

 
Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige att motio-
nen anses besvarad och att frågan om nya villatomter i Valskog 
återigen lyfts i plankommittén där alla frågor gällande planarbete 
behandlas.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från alliansen 2019-10-22 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-01-08 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 195 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 3 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson (S) 

bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 
 
Beslut Kommunfullmäktige anser motionen beviljad och besvarad. Frågan 

om nya villatomter i Valskog behandlas i plankommittén.  
 
Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Lars-Gunnar 

Andersson (SD) skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Anita Larsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 28 
Svar på medborgarförslag – Busshållplats 
vid gamla Transcom (Kungsgatan)  
(KS 2019/323) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att en busshållplats 
ordnas vid gamla Transcom. Den fungerar både till Köping och 
Eskilstuna. Förslagsställaren menar att det är gott om plats på båda 
sidor och att det är mer centralt än järnvägsstationen.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Förslag ligger i linje med de planer som Kungsörs kommun och 
Kollektivtrafikförvaltningen har gällande placering av nya håll-
platser efter den ändrade linjedragningen av regionbussarna 
genom Kungsörs tätort.  
 
För närvarande pågår ett projekteringsarbete för en ny hållplats 
på Kungsgatan vid det gamla Transcomhuset. Hållplatsen beräk-
nas vara i drift under sommaren/hösten 2020 under förutsättning 
att investeringsbeslut ges för byggnationen under våren 2020. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därmed att medborgar-
förslaget ska anses besvarat. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-11-11 § 141 
• KS protokoll 2020-01-24 § 4 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och besva-

rat. 
 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning föreslår ordföranden Per 

Strengbom (S) att ärendet ska återremitteras. 
  
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att fylla på med 

mer underlag från bl.a. Västmanlands Lokaltrafik. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Hjälpmedelsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 29 
Överenskommelse om skolhjälpmedel  
(KS 2019/431) 
Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar för 
barn/elever med funktionsnedsättning som är i behov av hjälp-
medel i skolan. Det delade ansvaret medför ibland gränsdragnings-
problem som har till följd att elever riskerar att få sina hjälpmedel 
senare än nödvändigt eller inte alls. 
 
Denna överenskommelse innebär inga nya åtagande för huvud-
männen utan förtydligar de ansvar respektive huvudman redan 
idag har. I överenskommelsen lyfts vikten av samverkan för 
barnet/elevens bästa. Överenskommelsen omfattar alla hjälpmedel 
utom ortopediska hjälpmedel som alltid är personligt förskrivna 
och regionens ansvar.  
 
Beslutet ska tas i regionfullmäktige samt i respektive kommuns 
fullmäktige. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Hjälpmedelscentrum 2019-12-12 § 6 
• Bilaga 1 RV181133 - Förslag till överenskommelse mellan 

Region Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län 
angående hjälpmedel från förskola till gymnasieskola  

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 5 
 

KF överläggning  Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan Region 

Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående 
hjälpmedel från förskola till gymnasieskola. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomichefen, kommunstyrelsens ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 30 
Utbetalning av partistöd (KS 2020/51) 
Enligt kommunallagen 4 kapitlet 32 § ska kommunen årligen 
besluta om att betala ut partistöd. Partistöden och dess reglemente 
justerades 2018 och stödet föreslås ligga kvar på samma nivå även 
för 2019. Redovisningar inhämtas från gruppledarna inför utbetal-
ning där partierna får redovisa sin verksamhet för året enligt kom-
munallagen 4 kapitlet 29 § första stycket. 
 
Gällande belopp i Kungsör är 
 
- Grundstöd 30 000 kronor per parti och år 
- Mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 

 
Beslutsunderlag Följande handling utgör underlag i ärendet: 

• Regler för utbetalning av partistöd antagna i KF 2018-11-12 § 
27 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar om partistöd för 2020 enligt gällande 

reglemente. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Fager, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 31 
Interpellation – om naturvården (KS 2020/36) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att mycket har gjorts 
för att bevara Kungsörs höga naturvärden. Sedan 1970-talet har det 
bedrivits ett målmedvetet arbete med att förvalta och utveckla vär-
defulla ängs- och hagmarker. Genom restaurering har man kunnat 
bevara en rik flora i ett 70-tal områden. Kunskapen om Kungsörs 
naturvärden finns dokumenterade i flera genomförda inventering-
ar. Frågan är hur det ser ut idag. 
 
Hon frågar kommunstyrelsens ordförande: 
- Vad är statusen idag i Kungsörs äng- och hagmarker? 
- Finns det resurser för bevarande och skötsel? 
- Hur planerar kommunen för fortsatt arbete med bevarande och 

skötsel i Kungsörs ängs- och hagmarker? 
 

Mikael Peterson (S), kommunstyrelsens ordförande, har lämnat ett 
skriftligt svar av vilket framgår bl.a. 
- Sedan flera år tillbaka har Kungsörs kommun beslutat att till-

godose markägarnas underhåll av hagmark och andra grönom-
råden genom att använda kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
via Arbetsförmedlingen. Arbetslaget benämns Naturvårdslaget 
och är idag organiserat under Arbetsmarknad och försörjning 
(individ- och familjeomsorgen) 

- De senaste åren har denna målgrupp minskat till färre och fär-
re. Det har skapat en stor osäkerhet för båda verksamheterna 
när det gäller bemanningen i laget eftersom det försvårat ar-
betsutförandet. Bidragande till detta är även Arbetsförmed-
lingens omställningsarbete som gjort att färre personer som 
står nära arbetsmarknaden anvisas kommunen för insats, vilket 
försvårar ytterligare matchningen av lämpliga deltagare till 
arbetslaget. 

- Vår ambition är att vi ska klara detta uppdrag med våra hag-
marker och försöka få så mycket resurser som möjligt från 
Arbetsförmedlingen till denna verksamhet.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Fager, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Interpellation från Madelene Fager 2020-01-28 
• Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Mikael 

Peterson 2020-02-02 
 
Beslut  Interpellationen anses besvarad. 
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Akten 
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§ 32 
Motion – Trygghetsbostäder på Tallåsgården 
(KS 2020/35) 

Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson och Lina Johansson föreslår i en motion att 
- kommunen snarast utreder möjligheter att bygga om delar av 

Tallåsgården till trygghetsbostäder. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter 
Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johansson 2020-
01-24 
 

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

De valda, Sparbanken Västra Mälardalen, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 33 
Val av huvudmän i Sparbanken Västra Mälar-
dalen (KS 2019/443) 
Mandatperioden för huvudmän kommunfullmäktige tidigare utsett 
som huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen tar slut i och med 
årsstämman 2020. Sparbanken önskar i skrivelse att kommunen 
snarast väljer fyra huvudmän för tiden efter årsstämman 2020 till 
och med årsstämman 2024. Av skrivelsen framgår också vilka 
valbarhetskrav som finns. 
 
För innevarande period är följande personer aktuella:  
- Lars Andersson 
- Linda Söder-Jonsson 
- Ewa Granudd 
- Per Strengbom 
 
Valberedningens förslag på huvudmän för perioden 2020 till och 
med 2024 är i första hand de sittande. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Skrivelse från Sparbanken Västra Mälardalen inkommen 2019-
12-26 

 
Beslut Kommunfullmäktige utser  

- Lars Andersson, Åsta 101, 731 97 Köping 
- Linda Söder Jonsson, Bygatan 17, 736 36 Kungsör 
- Ewa Granudd, Storgatan 35, 736 32 Kungsör 
- Per Strengbom, Hogsta 102, 736 91 Kungsör 

 
 som huvudmän i Sparbanken Västra Mälardalen för tiden efter 

årsstämman 2020 till och med årsstämman 2024. 
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Den entledigade, den valda, kanslichefen, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 34 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
kommunens parlamentariska kommitté för 
översyn av den politiska organisationen och 
arvoden till förtroendevalda (KS 2018/426) 

Stellan Lund (M) önskar bli befriad från uppdraget ledamot i 
kommunens parlamentariska kommitté för översyn av den 
politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda från och 
med den 12 februari 2020. 
 
Som ersättare för Stellan Lund (M) föreslås Ewa Granudd (M). 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Stellan Lunds skrivelse 2020-01-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Stellan Lund(M) från uppdraget som ledamot i 
kommunens parlamentariska kommitté för översyn av den 
politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda från 
och med den 12 februari 2020. 

- väljer Ewa Granudd (M), Storgatan 35, 736 32 Kungsör 
till ny ledamot i kommunens parlamentariska kommitté för 
översyn av den politiska organisationen och arvoden till 
förtroendevalda från och med den 12 februari 2020 och 
resterande mandatperiod till och med 2022-12-31. 
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Den entledigade, Västra Mälardalens kommunalförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 35 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
förbundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (VMKF) (KS 2018/439) 

Rebecca Burlind (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersät-
tare i förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Kommunal-
förbund (VMKF) från och med den 12 februari 2020. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rebecca Burlinds skrivelse 2020-01-30 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Rebecca Burlind (L) från uppdra-
get som ersättare i förbundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Kommunal Förbund från och med den 12 februari 2020 
 
Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, Västra Mälardalens myndighetsförbund, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 36 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i för-
bundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (VMMF) (KS 2018/440) 

Rebecca Burlind (L) önskar bli befriad från uppdraget som ersät-
tare i förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighets-
förbund (VMMF) från och med den 12 februari 2020. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rebecca Burlinds skrivelse 2020-01-30 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigar Rebecca Burlind (L) från uppdra-
get som ersättare i förbundsdirektionen för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund från och med den 12 februari 2020. 

 
Fyllnadsval görs vid kommande sammanträde. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den valda, Kungsörs Grus AB, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 37 
Val av ersättare för lekmannarevisor – 
Kungsörs Grus AB (KS 2019/131) 
Enligt bolagsordningen för Kungsörs Grus AB består styrelsen av 
sju ledamöter och högst tre suppleanter. Kommunfullmäktige i 
Kungsör väljer två ledamöter och högst en suppleant. Dessutom 
utser kommunfullmäktige i Kungsör en av två lekmannarevisorer 
med suppleant.  
 
Lekmannarevisor med suppleant utses inom gruppen av kommu-
nens revisorer genom personsamband. 
 
Valen gör från ordinarie årsstämman 2019 till slutet av ordinarie 
årsstämma 2022. 
 
2019-04-10 gjordes samtliga val i fullmäktige utom suppleant för 
lekmannarevisor. Revisionen har till detta nominerat Ingegerd 
Granath.  
 

Beslutsunderlag: Följande handling utgör underlag i ärendet: 
• Mail från revisionens ordförande Håkan Sundström 2020-02-

05 
 

Beslut Kommunfullmäktige utser Ingegerd Granath, Sandviksvägen 15, 
736 92 Kungsör som suppleant för lekmannarevisor i Kungsör 
Grus AB för mandatperioden till och med årsstämman 2023. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 38 
Övrig fråga (KS 2020/53) 
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) är i år ord-
förande i Västra Mälardalens kommunalförbund.  
 
Han informerar om att man nu jobbar kraftfullt med frågorna kring 
räddningstjänsten. En återrapport kommer att lämnas till kommun-
fullmäktige framöver. Räddningschefen kommer att presenteras. 
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