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Plats och tid Kung Karls skolas matsal, måndagen den 11 november 2019, klockan 18.30-20.35. 
 

Beslutande Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin 
(S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Christer 
Henriksson (V), Joel Petersson (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) och Britt-Marie Häggkvist 
Back (SD).  

Tjänstgörande  
ersättare Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Marie Norin Junttila 

(S), Lars-Gunnar Andersson (SD), Sussanne Söderström (SD) och Robert Redenkvist (SD). 
 
 
 
 

 

Ersättare  Ronny Moström (S), Anna-Karin Tornemo (V), Yrjö Björkqvist (M), Maivor Norgren (M), 
Monica Wastelius (C), Margareta Barkselius (C), Uno Gripenberth (KD) och Kenneth 
Axelsson (KD)  

Övriga  
deltagande  Revisor Håkan Sundström, Revisor Lars Wigström samt Kanslichef Josephine Härdin 
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Protokoll 2019-11-11 
140 Allmänhetens frågestund 
141 Medborgarförslag – Busshållplats vid gamla Transcom 
142 Medborgarförslag - Stäng av trafiken på delar av Drottninggatan för att möjliggöra 

uteserveringar 
143 Medborgarförslag – Ledstänger på Drottningtorget 
144 Medborgarförslag – Nya lekredskap till förskolans uteplats i Valskog 
145 Svar på medborgarförslag – Vindskydd på Åsen 
146 Svar på motion – Inför Sopsorteringsinformation vid varje miljöstation 
147 Svar på motion – Torget i Valskog 
148 Svar på motion – Utökad tågtrafik i regionen 
149 Svar på motion – Bullervall vid E20 
150 Svar på motion – Ombyggnation av övergångsställe vid järnvägssstationen och Bagarn´s 
151 Svar på motion – Inhägnad hundrastplats i Valskog 
152 Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan 
153 Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala Kungsör 
154 Revidering av bolagsordningar i bolagskoncernen 
155 Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 augusti 2019 
156 Beslut om antagande av detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 207 i Kungsörs kommun 
157 Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2020 
158 Plan för kommunens arbete med krisberedskap mandatperioden 2019-2022 
159 Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
160 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 – Västra Mälardalens Kommunalförbund 
161 Delårsrapport per den 31 augusti 2019 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
162 Revidering av avgifter Kungörs bibliotek 
163 Motion – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 
164 Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs låsta entréer 2019 
165 Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
166 Motion – Ny måltidsorganisation 
167 Motion –Varningssignaler i centrala Valskog när utryckningsfordon passerar 
168 Motion – Utred möjligheten att planlägga och färdigställa tomter för byggnation på området 

Vilabäcken (gamla betongtippen) 
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169 Avsägelse och fyllnadsval – nämndeman i Västmanlands läns tingsrätt 
170 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i kommunstyrelsen 
171 Avsägelse – revisor i Kungsörs kommun 
172 Avsägelse – ersättare för lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB 
173 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
174 Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden 
175 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Kungsörs Fastighets AB 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 140 
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
Thomas Andersson, Skottvägen 6, 73632 Kungsör ställer en fråga 
till kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S). 
 
Fråga: Var finns den stora efterfrågan av bostäder och hur är det så 
kallade suget dokumenterat? 
 
Mikael Peterson (S) svarar att efterfrågan fångats upp bland annat 
på Bomässor, via enkätförfrågningar och utifrån KFAB:s 
bostadskö. 
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Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 141 
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.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 
KF överläggning Mikael Peterson (S) redogör för aktuell hantering av området. 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 142 
Medborgarförslag – Stäng av trafiken på 
delar av Drottninggatan sommartid för att 
möjliggöra uteserveringar (KS 2019/321) 

Mervi Wallbom föreslår i ett medborgarförslag att delar av Drott-
ninggatan ska stängas av sommartid för att ge restauranger efter 
Drottninggatan bättre möjlighet att ha uteservering. Förslags-
ställaren föreslår vidare att biltrafiken ska ledas om via Thor 
Modeéns gata – Hamngatan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Mervi Wallbom 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 143 
Medborgarförslag – Ledstänger på Drott-
ningtorget (KS 2019/326) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att minst fyra led-
stänger i smide sätts upp på Drottningtorget – ett mitt på varje 
trappa. Förslagsställaren menar att det är svårt för vingliga och lite 
äldre att gå nerför och uppför trapporna och att det är stor fallrisk.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 144 
Medborgarförslag – Nya lekredskap till för-
skolans uteplats i Valskog (KS 2019/370) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att förskolans uteplats 
rustas upp med nya lekredskap. Förslagsställaren menar att de 
lekredskap som finns är gamla och slitna.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jennie Ström 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 145 
Svar på medborgarförslag – Vindskydd på 
Åsen (KS 2019/291) 

Eileen Larsson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett nytt 
vindskydd på Åsen där det en gång funnits ett. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB har lämnat ett yttrande i ärendet.  
 
Under 2018 tog Kungsörs Kommunteknik AB på order av 
fritidsförvaltningen bort ett vindskydd på Åsen. Vindskyddet var i 
mycket dåligt skick och ansågs utgöra en skaderisk.  
KS föreslogs besluta att medborgarförslaget bifalls och att 25000 
kr anslås till investering av ett nytt vindskydd samt att det årligen 
avsätts 2000 kr till underhåll. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Eileen Larsson 2019-08-21 
• Remissyttrande från tekniska chefen Stig Tördahl KKTAB 

2019-09-30 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-09-16 § 118 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 143 

 
Beslut Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och anslår 

25 000 kr till investeringen och att 2000 kronor avsätts i årligt 
underhåll.  
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§ 146 
Svar på motion – Inför 
Sopsorteringsinformation vid varje 
miljöstation (KS 2019/33) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska 
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera 
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.  
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Tekniska chefen Stig Tördahl och VA-chefen Rune 
Larsen har lämnat ett tjänsteyttrande. Yttrandet klargör att det är 
FITAB som ansvarar för skyltning, information och städning vid 
miljöstationerna. De har under många år testat sig fram avseende 
information vid dessa och vad som fungerar bäst. Inga åtgärder 
kommer således vidtas från kommunens sida gällande skyltning. 
Med detta föreslås motionen besvarad.   
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson (KD) 
• KKTAB tjänsteskrivelse 2019-08-15 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 56 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 130 

 
Beslut Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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§ 147 
Svar på motion – Torget i Valskog (KS 
2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna 
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga. 
 
Kungsör Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet. 
 
De konstaterar att två av trummorna stått på privat mark. Dessa är 
redan borttagna. Av de andra två trummorna är en redan borttagen 
och en bortforslad av Kungsörs Kommunteknik AB. Inga 
kabeltrummor finns för närvarande på torgytorna.  
När det gäller sittplatser så finns det i nuläget en bänkgrupp med 8 
sittplatser samt tre bänkar med 3 sittplatser vardera, totalt 17 
sittplatser på den kommunala delen av torget. Motionären föreslår 
att ytterligare en grupp med 8 sittplatser placeras på torget.  
Kungsörs KommunTeknik AB har inget att erinra mot förslaget att 
komplettera torgmiljön med ytterligare en sittgrupp, under 
förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker medel för detta. 
Kostnaden för sittgruppen är 13500 kr inklusive drift och skötsel.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 109 
• Yttrande från driftschef Ronnie Björkrot och tekniska chefen 

Stig Tördahl 2019-09-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 145 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen och beviljar medel med 

13 500 kronor för inköp av sittgrupp 
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§ 148 
Svar på motion – Utökad tågtrafik i regionen 
(KS 2019/110) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett 
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre Mälaren 
i samverkan med Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Köping och 
Arboga kommun, samt regionerna.    
 
Utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och kommundirektör Claes-
Urban Boström har lämnat ett yttrande. En del av det arbete som 
motionärerna efterfrågar pågår. Dock har kommunen inte tillräckligt 
med resurser för att initiera ett sådant projekt som efterfrågas. 
Däremot kan kommunen föreslå att utredningen som framgår i 
Trafikplan 2030 påbörjas i början av planperioden. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 

Andersson (KD). 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 59 
• Yttrande från utvecklingsstrateg Stefan Leijerdahl och 

kommmundirektör Claes-Urban Boström 2019-09-09 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 146 

 
KF överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen.  
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) reserverar sig muntligt 
mot beslutet. 
 

Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
 Kommunstyrelsen får uppdraget att skriftligen framföra till Region 

Västmanland att Kungsörs kommun önskar att regionen och 
Trafikverket påbörjar utredning av spårförbindelse mellan Kungsör 
och Västerås och Valskogs funktion i trafiksystemet. 

 
Reservation Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) reserverar sig muntligt 

mot beslutet 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 149 
Svar på motion – Bullervall vid E20 (KS 
2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun 
anlägger en bullervall längs E20 så att boende vid Skyttegatan och 
Myrstigen får en reducerad bullernivå från trafiken på E20. Denna 
bullervall får gärna förlängas i sydöstlig riktning när mer 
fyllningsmassor frigörs.  
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) för 
yttrande. KKTAB anser att bullernivån bör utredas och en lämplig 
åtgärd projekteras av sakkunnig för att på bästa sätt anlägga en 
bullervall som fyller det tänkta syftet. Marken arrenderas ut och 
arrendeavtalet måste i sådana fall skrivas om då en del av marken 
blir obrukbar i och med uppförandet av en bullervall.  
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka förslaget och ge KKTAB 
investeringsmedel på en engångssumma om 40 000 kr för 
utredning av bullernivåer samt framtagande av nytt arrendeavtal 
och projektering av bullervall. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-06-10 § 111 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 147Efter avslutad 

överläggning ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag 
mot Niklas Magnussons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
KF överläggning Niklas Magnusson (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
  

Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen i ett första skede genom 
att KKTAB tillförs 40 000 kronor i investeringsmedel för en 
utredning av bullernivåer samt eventuellt framtagande av nytt 
arrendeavtal och projektering av bullervall. 
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§ 150 
Svar på motion – Ombyggnation av 
övergångsställe vid järnvägssstationen och 
Bagarn´s (KS 2019/35) 

Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta 
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s 
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är 
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare. 
 
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) har lämnat ett yttrande i 
ärendet.  
 
Ett övergångsställe kostar 37 000 kronor i skyltar med trycknapp 
och material, därefter tillkommer elarbeten på cirka 5000 kronor.   
Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka medel till KKTAB med 84 
000 kronor för två övergångsställen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson 
• Protokoll från kommunfullmäktige 2019-04-08 § 55 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen/VD Stig Tördahl, KKTAB 
• Protokoll från kommunstyrelsen 2019-10-21 § 148 

 
Beslut Kommunfullmäktige tillstyrker motionen genom att ge KKTAB 

investeringsmedel på 42 000 kronor för inköp och montering av 
skyltar med blinkande ljus vid knapptryckning för övergångsstället 
vid Bagarn´s och att övergångsstället vid järnvägsstationen ses 
över i samband med ombyggnation av resecentrum. 
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§ 151 
Svar på motion – Inhägnad hundrastplats i 
Valskog (KS 2019/207) 

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion att 
inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog. Motionärerna menar 
att det finns många hundar i Valskog och att de har oss människor 
ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar 
får inte den rörelsefrihet de behöver.  
 
Motionärerna yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i 
paritet med den som finns i tätorten. 
 
KKTAB har haft ärendet på remiss och lämnat ett kostnadsförslag. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 2019-

05-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 112 
• Yttrande från projektledare Lisa Kohlström och tekniska 

chefen Stig Tördahl, KKTAB 2019-09-27 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 149 

 
KF överläggning Stellan Lund (M) yrkar bifall till motionen. 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 Lars-Gunnar Andersson (SD) yrkar bifall till motionen.  
 

Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen 
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§ 152 
Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan 
(KS 2019/102) 

Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska 
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med 
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska 
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.  
 

   Barn- och utbildningsnämnden har haft ärendet på beredning och 
utrett frågan. För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens 
behov behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Exempelvis 
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad, 
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus. För att kunna 
möta de behov som finns och göra relevanta anpassningar behöver 
förskolornas personal och ledning kontinuerligt anpassa arbetssätt, 
resursfördelning och gruppkonstellationer efter barnens behov och 
förutsättningar. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommun-
styrelsen att inte tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena 
grupper för fem-åringar inom Kungsörs kommuns förskolor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

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

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 57 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-09-25 § 67 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 150 

 
KF överläggning Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen. 
 Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Ordförande Per Strengbom ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. Centerpartiet reserverar sig genom Madelene Fager (C) 
skriftligt mot beslutet.  

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation Centerpartiet reserverar sig genom Madelene Fager (C) skriftligt 

mot beslutet.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Stefan Lejerdal, kommundirektör, motionärerna 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 153 
Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala 
Kungsör (KS 2018/502) 

Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av 
Drottninggatan. De föreslår att: 
 

1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att 
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör. 

2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att 
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat 
rörelsehindrade. 

3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är 
tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna 
är att främja affärsverksamhet. 

4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att 
hastigheten sätts till 30 km/h. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019 
presenterades ett yttrande som återemitterades till förvaltningen i 
avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Förslaget 
innebär att avslå motionens punkt 1 och 4. Punkt 2 samt att punkt 3 är 
genomförda. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 132 

 
Beslut Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 1 och 4, punkt 2 och 3 

beviljas. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KKTAB,KVAB, KFAB, KKAB 

Utdragsbestyrkande  

 

  
§ 154 
Revidering av bolagsordningar i bolags-
koncernen (KS 2019/262) 
Kommunfullmäktige beslutade om bolagsordningar 17 september 
2018. Bolagsverket godkände dock inte formuleringen vid 
anmälan om ändring i bolagsordningarna om digital kallelse till 
årsstämman, § 10. Den nya formuleringen är förankrad och 
godkänd hos bolagsverket.  
 
§ 10 Kallelse till årsstämma 
 
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via 
den kommunala e-postadress som tilldelats, till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från sekreterare Eva Ottosson KKTAB 2019-
08-28 

• Reviderade bolagsordningar för KFAB, KKAB, KKTAB och 
KVAB 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-23 § 131 
 

Beslut Kommunfullmäktige antar förslagen till de reviderade 
bolagsordningarna i Kungsörs bolagskoncern, gällande ändring 
av digital kallelse till årsstämman. 

 
 
 Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 27-30 

2019. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, ekonomidirektör, revisorerna, kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 155 
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 
31 augusti 2019 (KS 2019/332) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårs-
bokslut per den 31 augusti 2019 mot bakgrund av nämndernas/för-
valtningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.  
 
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommu-
nen på årsbasis om 7,6 miljoner kronor (2,5 miljoner kronor bättre 
än budgeterat). Balanskravsresultat är 4,9 miljoner kronor då det 
finns exploateringsintäkter på 2,7 miljoner kronor som ej ingår i 
balanskravsresultatet. 
 
Verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor per 
den 31 augusti. På årsbasis beräknas resultatet bli 0,9 miljoner 
kronor mer än budgeterat; 
- Barn- och utbildningsnämnden +0,9 
- Socialnämnden +/- 0,0 
- Kommunstyrelsen + 0,0 
- Finansiering +1,6 

 
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella 
målet kommer att nås. 
 
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt 
följande (miljoner kronor): 
- Kungsörs Kommunföretag AB  -0,0 
- Kungsörs Fastighets AB  +3,0 
- Kungsörs KommunTeknik AB  +/-0,0 
- Kungsörs Vatten AB +/-0,0 
 
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor): 
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund  - 0,15 
- Västra Mälardalens Kommunalförbund  - 12,9 

 
 

Revisorerna har granskat delårsbokslutet. 
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Utdragsbestyrkande  

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31 

augusti 2019 
• Delårsrapport augusti 2019 för Kungsörs Fastighets AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs KommunTeknik AB 
• Delårsrapport augusti 2019 Kungsörs Vatten AB 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Kommunalförbund (eget ärende) 
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund (eget ärende) 
• Presentationer visade på bokslutsberedningen den 7 oktober 

2019. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2109-10-21 § 151 
• Revisorernas granskning av delårsrapport med tillhörande 

missiv till KS och KF 
• Kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsrapport 

daterad 2019-11-09 
 
KF överläggning Håkan Sundström, ordföranden i revisionen redogör för 

revisionens rapport.  
 
 Mikael Peterson (S) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.  
  
 Anne Marie Andersson (C) efterfrågar en tydligare redogörelse till 

årsbokslutet för hur kommunen arbetar med jämställdhet. 
 
 Madelene Fager (C) och Petter Vestlund (C) anmäler en skriftlig 

protokollsanteckning.  
 

Beslut Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti 
2019 med godkännande till handlingarna. 

  
 Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr 31/2019. 
 
Protokollsanteckning Skriftlig protokollsanteckning lämnas av Madelene Fager (C) och 

Petter Vestlund (C).  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, 
kommundirektören, akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 156 
Beslut om antagande av detaljplan för 
Kaplanen 7 och 9, DP 207 i Kungsörs kommun 
(KS 2018/244) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med planförfattaren 
arbetat fram förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9, DP 207, 
för bostadsändamål. Planen tillåter att det går att uppföra två nya 
flerbostadshus med lägenheter (ny byggnad söder om KFAB:s 
fyrvåningshus och på den gamla gymnastiksalens plats) och ändra en 
befintlig annexbyggnad (Viva:s tidigare lokaler) till bostadshus med 
marklägenheter. Den gamla gymnastiksalens q-märkning föreslås tas 
bort (byggnad får ej rivas). 
 
Detaljplaneprocessen inleddes med standardförfarande för att sedan 
växla över till utökat förande i enlighet med Plan- och bygglagen. 
Detta gjordes på grund av det betydande allmänintresset för 
detaljplanen avseende den gamla gymnastiksalen. Beslutet kan vinna 
laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagivits. 
Sökande Kungsörs kommun bekostar plan- och genomförande. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tekniska chefens Stig Tördahls tjänsteskrivelse 2019-09-16 
• Granskningsutlåtande 2019-09-16 
• Plan- och genomförandebeskrivning antagandehandling 2019-09-

16 
• Samrådsredogörelse 2019-03-11 
• Skiss DP 207 2019-09-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 152 

 
KF överläggning Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 Petter Westlund (C) yrkar avslag till förslaget.  
 Marie Norin Junttila (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Stellan Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Madelene Fager (C) yrkar avslag till förslaget. 
 Jenny Andersson (KD) yrkar avslag till förslaget. 
 Roland Jansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Fastighets AB, 
kommunstyrelsens ekonom, Stefan Lejerdal, 
kommundirektören, akten Utdragsbestyrkande 

 

 Votering begärs av Madelene Fager (C). 
 
 Ordförande redogör för voteringsordningen, Ja röst läggs för bifall till 

kommunstyrelsens förslag och nej-röst läggs för bifall till 
avslagsyrkandet.  

 
Ja röster lämnas av Per Strengbom (S) ordförande, Mikael Peterson 
(S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Marita Pettersson (S), 
Angelica Stigenberg (S), Margareta Johansson, (S), Rolf Lindgren 
(S), Gunilla Lindström (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Marie Norin 
Junttila (S), Christer Henriksson (V), Joel Petersson (V), Olof 
Lindberg (L), Gunilla Wolinder (L), Stellan Lund (M), Ewa Granudd 
(M), Niklas Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson 
(M), Roland Jansson (SD), Magnus Vidin (SD) och Britt-Marie 
Häggkvist Back (SD), Lars-Gunnar Andersson (SD), Sussanne 
Söderström (SD) och Robert Redenkvist (SD). 

 
 Nej röster lämnas av Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), 

AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C) och Jenny Andersson 
(KD). 

 
 Ordförande finner att kommunfullmäktige med rösterna 26 mot 5 

beslutat enligt kommunstyrelsens förslag,  
 
Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) reserverar sig mot 
beslutet. 
 

Beslut Kommunfullmäktige antar ny detaljplan för Kaplanen 7 
och 9, DP 207, enligt antagandehandling upprättad 2019-09-16. 
Kostnaden för den genomförda detaljplanen samt genomförd 
lantmäteriförrättning skall belasta den sökande. 

 
Reservation Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD) reserverar sig 

skriftligt mot beslutet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, VMMF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 157 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2020 (KS 2019/349) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har tagit fram ett 
förslag till taxor från och med den 1 januari 2020. Enligt 
förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till 
medlemskommunerna senast 30 september. 
 
Förändringar i EU-lagstiftningen medför att taxan behöver ändras. 
Avgifter behöver justeras för att anpassas till de kostnadsökningar 
förbundet har 2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

protokoll 2019-09-26, § 84, 85, 86.  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 153 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälarda-

lens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 
januari 2020: 

 
- Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen 
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstift-

ningen 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 
 Antagna taxor redovisas som KS-handling nr 32-34 /2019. 
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Akten, Lena Dahl Nielsen 
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§ 158 
Plan för kommunens arbete med krisbered-
skap mandatperioden 2019-2022  
(KS 2018/497) 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genom-
föras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera sam-
hällsstörningar.  
 
Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och 
prioriteringar för arbetet med krisberedskap, civilt försvar, säkerhet 
och säkerhetsskydd för perioden 2019 - 2022.  
 
Styrdokumentet följs även upp under första kvartalet varje år i 
samband med kommunuppföljningen som årligen redovisas till 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Länsstyrelsen Västmanland.  
 
Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet under 
mandatperioden.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Beredskapssamordare Lena Dahl-Nielsens tjänsteskrivelse 2019-
10-02 jämte förslag till plan 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 154 
 

Beslut Kommunfullmäktige antar Plan för kommunens arbete med kris-
beredskap mandatperioden 2019-2022. 

 
 Planen ska följas upp under första kvartalet varje år i samband med 

den kommunuppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för 
samhällsskydd och Beredskap (MSB) och länsstyrelsen Västmanland.  
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Akten, Samordningsförbundet Västra Mälardalen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 159 
Årsredovisning 2018 för Samordningsför-
bundet Västra Mälardalen (KS 2019/328) 
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har översänt årsredo-
visning och revisionshandlingar 2018. 
 
Revisorerna rekommenderar att styrelsen och dess ledamöter 
beviljas ansvarsfrihet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samordningsförbundet Västra Mälardalens protokoll 2019-
03-05§§ 13 jämte årsredovisning, revisionsberättelse, 
protokollsutdrag från revisorer samt rapport från Freveko 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 155 
 
  
Beslut  Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för  
 Samordningsförbundet Västra Mälardalen och beviljar 

ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i förbundet. 
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Akten, Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 160 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2019/345) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en 
delårsrapport per den 31 augusti 2019. 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 156 
• Revisionsrapport med bilagor 

 
KF överläggning Revisor Lars Wigström redogör för revisionsrapporten. 
 
 Mikael Peterson (S) yrkar på tillägg till kommunstyrelsens förslag 

med att VMKF får i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma i 
ekonomisk balans och att analysera måluppfyllelsen till dess 
direktion.  

 
 Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag med Mikael Petersons tilläggsyrkande 
och finner att så är fallet.   

 
Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 

2019 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det till 
handlingarna. 

 
 Västra Mälardalens Kommunalförbund får i uppdrag att redovisa 

åtgärder för att komma i ekonomisk balans och att analysera mål-
uppfyllelsen till dess direktion. 
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Akten, Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 161 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019 
– Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
(KS 2019/334) 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har upprättat en delårs-
rapport per den 31 augusti 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
• Revisionsrapport Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

delår 2019 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 157 
 

Beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti 
2019 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och lägger det 
till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 162 
Revidering av avgifter Kungörs bibliotek (KS 
2019/324). 
 
De tio kommunbiblioteken i Västmanland startar 2020 ett 
bibliotekssamarbete. Biblioteken utrustas med ett nytt samägt open 
source och webbaserat bibliotekssystem. Medierna samordnas, 
exponeras och görs mer tillgängliga för invånarna i Västmanland.  
 
För att underlätta för invånarna när det gäller ersättningar för 
förkomna medier, övertidsavgifter, fjärrlån, kopiering etcetera 
behövs ett regelverk med gemensamma ersättningsregler för alla tio 
kommunbibliotek i länet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Bibliotekschef Ulf Hölkes tjänsteskrivelse 2019-09-16 med 

bilaga ”Gemensamma ersättningar 2019”. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-21 § 159 

 
Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till nya gemensamma 

ersättningsregler i Västmanland att gälla för Kungsörs bibliotek  
 

Detta beslut gäller under förutsättning att övriga berörda 
kommuner fattar samma beslut. 
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Akten 
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§ 163 
Motion – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 
(KS 2019/373) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Gunilla Wolinder (L) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 164 
Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs 
låsta entréer 2019 (KS 2019/330) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till 
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna 
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få 
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns 
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska 
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och 
bedriva dörrknackning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 165 
Motion – Förbättrad belysning i Pinnparken 
(KS 2019/331) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ordnar 
så att Pinnparken blir upplyst på ett bra sätt. Motionären menar att 
den förbättring av belysningen som gjorden för en tid sedan inte är 
blev tillräcklig. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 
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§ 166 
Motion – Ny måltidsorganisation  
(KS 2019/358) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att Kungsörs kommun under 2020 skapar en 
ny måltidsorganisation och flyttar ansvaret för måltidsverksamhe-
ten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 167 
Motion –Varningssignaler i centrala Valskog 
när utryckningsfordon passerar 
(KS 2019/366) 

Hans Carlsson och Stellan Lund, båda (M) föreslår i en motion att 
Kungsörs kommun tar kontakt med den myndighet som har ansvar 
för vägen och verkar för att ett varningssystem sätts upp för ut-
ryckningsfordon som passerar centrala Valskog. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 168 
Motion – Utred möjligheten att planlägga och 
färdigställa tomter för byggnation på områ-
det Vilabäcken (gamla betongtippen)  
(KS 2019/367) 
Ewa Granudd (M) föreslår i en motion att kommunen ska göra en 
utredning om möjligheten att färdigställa marken på Vilabäcken 
för byggnation av småhus. Motionären menar att nya tekniker kan 
finnas idag för att lösa problemet som tidigare omöjliggjorde 
byggnation på området med tippade betongblock med stora luft-
fickor emellan.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd (M) 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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§ 169 
Avsägelse och fyllnadsval – nämndeman i 
Västmanlands läns tingsrätt  
(KS 2014/348, KS 2019/117) 

 Maija-Liisa Åsenbrygg önskar bli befriad från uppdraget som 
nämndeman i Västmanlands läns tingsrätt. Hon är vald för inne-
varande mandatperiod och för kommande mandatperiod 2020-
2023. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Maija-Liisa Åsenbryggs skrivelse inkommen 2019-10-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Maija-Liisa Åsenbrygg från uppdraget som nämn-
deman i Västmanlands läns tingsrätt från och med den 1 
januari 2020 
 

- väljer Inger Grindelid, Södra Kyrkogatan 6, 73631 Kungsör. 
till ny nämndeman i Västmanlands läns tingsrätt för 
mandatperioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. 
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Den entledigade, den valda, kommunstyrelsen, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 170 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
kommunstyrelsen (KS 2019/413) 

Hannu Söderlund (KD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Hannu Söderlunds skrivelse, inkommen 2019-10-16 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Hannu Söderlund (KD) från uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen och med den 12 november 2019 

- väljer Kenneth Axelsson (KD), Ekebygatan 7, 73692 Kungsör, 
till ny ersättare i kommunstyrelsen från och med den 12 
november 2019 och resterande mandatperiod. 
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§ 171 
Avsägelse – revisor i Kungsörs kommun (KS 
2019/412) 

Gunnar Uggelfors (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
revisor i Kungsörs kommun. 
 
Sverigedemokraterna kommer att återkomma med förslag till 
ersättare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som revisor 
från och med den 12 november 2019 
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Den entledigade, revisionen, Kungsörs Vatten AB, 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 172 
Avsägelse – ersättare för lekmannarevisor i 
Kungsörs Vatten AB  
(KS 2019/128) 

Gunnar Uggelfors (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
revisor i Kungsörs kommun. Den avsägelsen hanteras i ett annat 
ärende. 
 
När Gunnar Uggelfors lämnar uppdraget som revisor förfaller även 
valet som ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB. 
Lekmannarevisorer i kommunens bolag, och ersättare för dessa, 
hämtas bland kommunens revisorer.  
 
Sverigedemokraterna kommer att återkomma med förslag på 
ersättare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
 

Beslut Kommunfullmäktige entledigas från uppdraget som 
lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB från och med den 12 
november 2019. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 173 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden (KS 2018/415) 

Annicka Eriksson (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annicka Erikssons skrivelse 2019-10-04 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annicka Eriksson (SD) från uppdraget som ersät-
tare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 12 
november 2019 

- väljer Gunnar Uggelfors (SD), Kinnekullevägen 1 B, 736 34 
Kungsör, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden från 
och med den 12 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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§ 174 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
socialnämnden (KS 2019/416) 

Robert Andersson (M) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Robert Anderssons skrivelse, inkommen 2019-10-31 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Robert Andersson (M) från uppdraget som ersättare 
i socialnämnden och med den 12 november 2019 

- väljer Annika Lund (M), Föreningsgatan 11 B lgh 1002, 736 
33 Kungsör, till ny ersättare i socialnämnden från och med den 
12 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Kungsörs Fastighets AB, 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 175 
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i 
Kungsörs Fastighets AB (KS 2019/130) 

Annicka Eriksson (SD) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot i Kungsörs Fastighets AB. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Annicka Erikssons skrivelse 2019-10-07 
 

Beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Annicka Eriksson (SD) från uppdraget som ledamot 
i Kungsörs Fastighets AB från och med den 12 november 2019 

- väljer Gunnar Uggelfors (SD), Kinnekullevägen 1 B, 736 34 
Kungsör, till ny ledamot i Kungsörs Fastighets AB från och 
med den 12 november 2019 och resterande mandatperiod. 
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