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§ 120 Parentation 
Sammanfattning 
Parentation hålls för den nyligen avlidne fullmäktigeledamoten Margareta 
Johansson. Talet hålls av ordförande Pelle Strengbom.   
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§ 121 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer KS 2022/67 

Beslut 
Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 
Inga föranmälda frågor fanns från allmänheten.  
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§ 122 Granskning av stiftelser i Kungsörs 
kommun 2022 
Diarienummer KS 2022/328 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Revisionen har utfört en granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 
2021. Siffergranskning har gjorts med avstämning av beloppen mot 
huvudbok och kontroll av att sifferuppgifter i sammanställningen över 
stiftelserna överensstämmer. Avstämning/prickning mot föregående år har 
gjorts. Tillgångar på bank har stämts av mot kontoutdrag. Dessa 
granskningsmoment har gjorts utan några anmärkningar. 
Rekommendationen är att kommunen påskyndar handläggningen av 
permutationer av kommunens förvaltade stiftelser vidtager åtgärder så att en 
rimlig avkastning kan ske av stiftelsernas kapital. 
Kommunfullmäktige får granskningen för kännedom. Svaret lämnas av 
kommunstyrelsen senast 1 oktober. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Granskning av stiftelser i Kungsörs 
kommun 2022 
Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun 2022 

Skickas till 
Lars Wigström 
Sara Jonsson  
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§ 123 Medborgarförslag - Gör lekpark vid 
utegymmet i Valskog 
Diarienummer KS 2022/295 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att ta bort två av tre boulebanor 
vid utegymmet i Valskog och i stället bygga en lekpark på platsen. På det 
sättet, menar förslagsställaren, att både föräldrar och barn kan vistas där 
tillsammans.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-07-21 Medborgarförslag - Gör lekpark vid 
utegymmet i Valskog 
Medborgarförslag - Gör lekpark vid utegymmet i Valskog 
Brev 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 124 Medborgarförslag - Hundrastgård vid 
Fredsgatan - Ekuddsvägen 
Diarienummer KS 2022/353 

Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sammanfattning 
Raymond Jennersjö föreslår i ett medborgarförslag att inrätta ytterligare en 
hundrastgård i anslutning till den befintliga längs med Ekuddsvägen men 
som är betydligt större. Stängslet runt hundrastgården kostar naturligtvis, 
samt en grind. Men det finns redan stängsel på tre sidor som kan utnyttjas.  

Beslutsunderlag 
KS tjänsteskrivelse - Ekuddsvägen 
Medborgarförslag - Hundrastgård vid Fredsgatan/Ekuddsvägen 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 125 Svar på medborgarförslag – Placera ut 
boklådor runt om i Kungsör 
Diarienummer KS 2022/91 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger biblioteket i uppdrag att se över möjligheten att 
placera ut en boklåda i Gästhamnen/Kajutan och dessutom se över 
möjligheter till fler boklådor. Med detta anses medborgarförslaget besvarat.  

Sammanfattning 
Camilla Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska placera 
ut boklådor runt om i Kungsör. Exempelvis nere vid båthamnen i centrum 
och på något ytterligare ställe. Boklådor går ut på att privatpersoner kan 
ställa dit böcker, byta och lämna. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige ger biblioteket i uppdrag att se över möjligheten att 
placera ut en boklåda i Gästhamnen/Kajutan och dessutom se över 
möjligheter till fler boklådor. Med detta anses medborgarförslaget besvarat.  

Yrkanden 
Madelene Fager (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Madelene Fagers 
bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Placera ut boklådor runt om i Kungsör 

Skickas till 
Camilla Gåsvaer 
Bibliotekschef  
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§ 126 Svar på medborgarförslag - skaffa 
fimpomater 
Diarienummer KS 2021/273 

Beslut 
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB 
får i uppdrag att genomföra ett 1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen 
och Drottningtorget i Kungsör. KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater 
och återkopplar resultatet efter testperioden. Testperioden blir ett år till en 
kostnad av 19 500 kr som finansieras av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Daniel Kohn föreslår i ett medborgarförslag att Kungsörs kommun ska 
skaffa fimpomater. En rolig askkopp som faktiskt gör skillnad på dom mest 
utsatta områdena. Tex Centrum/tågstation/sporthall. Förslagsläggaren menar 
att Fimpomater ploppar upp överallt i Sverige i dagsläget och är bevisat att 
minska nedskräpningen något extremt. 2 av 3 fimpar hamnar på 
marken! Vill man inte köpa in fimpomater så finns lokala företag i Kungsör 
som förmodligen gärna skulle vilja tillverka dessa.  
KKTAB har utrett frågan och kommit fram till att detta är ett bra förslag, 
fler kommuner har sen tidigare placerat ut fimpomater och att dessa faktisk 
bidrar till minskat nerskräpning vad gäller cigarettfimpar. Förslagsvis skulle 
man börja med att testa ut en vid tågstationen och en på Drottningtorget i 
Kungsör. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget beviljat, och att KKTAB 
får i uppdrag att genomföra ett 1-årigt test av fimpomater vid Tågstationen 
och Drottningtorget i Kungsör. KKTAB utvärderar nyttan av fimpomater 
och återkopplar resultatet efter testperioden. Testperioden blir ett år till en 
kostnad av 19 500 kr som finansieras av kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Stellan Lund (M) avslag på medborgarförslaget 

Beslutsordning 
Ordförande ställer först beredningens förslag mot Stellan Lund 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
beredningens förslag. 
Votering begärs då och genomförs. 
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Ordföranden beslutar att JA-röster läggs för kommunstyrelsens förslag och 
NEJ-röst läggs för Stellan Lunds avslagsyrkande. 

Resultat av omröstning 
JA-röster läggs av Mikael Peterson (S), Linda Söder-Jonsson (S), Rigmor 
Åkesson (S), Dan Stigenberg (S), Elisabeth Kjellin (S), Pelle Strengbom 
(S), Marita Pettersson (S), Angelica Stigenberg (S), Rolf Lindgren (S), 
Gunilla Lindström (S), Marie Norin Junttila (S), Christer Henriksson (V), 
Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L), Eva-Karin Sandbom (L), 
Madelene Fager (C), AnneMarie Andersson (C), Lina Johansson (C), 
Monica Wastelius (C) 
 
NEJ-röster läggs av Stellan Lund (M), Ewa Granudd (M), Niklas 
Magnusson (M), Ronja Lund-Wall (M), Hans Carlsson (M), Jenny 
Andersson (KD), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD), Annicka 
Eriksson (SD), Magnus Vidin (SD), Sussanne Söderström (SD), Robert 
Redenkvist (SD) 
Ordförande konstaterar att omröstningen har utfallit med 19 stycken JA-
röster och 12 stycken NEJ-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag svar 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Teknisk chef och VD KKTAB 
Ekonomichef  
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§ 127 Svar på motion – Familjecentral, en väg till 
föräldrautbildning 
Diarienummer KS 2021/569 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 

Sammanfattning 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder inkommit med en motion till 
Kommunfullmäktige med förslag på att det ska inrättas in Familjecentral i 
Kungsörs kommun.  
”En Familjecentral är en verksamhet där arbetet sker gränsöverskridande. På 
denna skall det minst finnas Mödrahälsovård, Barnhälsovård, Öppen 
förskola och Socialtjänst inriktad på förebyggande arbete. Utöver 
basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.” 
Från både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ser vi 
positivt på ett utökat samarbete. Både inom Kungsörs kommun och med 
externa aktörer.  
För att en Familjecentral enligt den föreslagna modellen ska kunna bli 
verklighet krävs det en ökning av den ekonomiska ramen för att till exempel 
kunna starta en Öppen förskola. Det krävs också en viss omorganisation av 
både Regionens och socialförvaltningens befintliga verksamheter. 
Det pågår redan nu ett utökat samarbete mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Region Västmanland 
inom ramen för ”Länsgemensam överenskommelse” 
Det är svårt att beräkna en exakt kostnad för en familjecentral i Kungsör. En 
minimikostnad uppskattas till 500 tkr men det blir sannolikt högre med 
tillkommande kringkostnader. 
Bedömningen är att det inte är möjligt att inom en snar framtid kunna starta 
en familjecentral i Kungsör, men att det kan vara en långsiktig 
utvecklingsmöjlighet. 
  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 
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Yrkanden 
Gunilla Wolinder (L) yrkar återremiss för att utreda ytterligare 
möjligheterna att samverka med regionen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan ska avgöras idag och 
finner att så är fallet. 
Ordföranden konstaterar att endast ett förslag återstår och att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Familjecentral, en väg till föräldrautbildning 

Skickas till 
Gunilla Wolinder   
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§ 128 Korrigering av förbundsordning - Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund VMMF 
Diarienummer KS 2022/386 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), under förutsättning att Arboga 
kommun fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Den 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (vitt 
snus), lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Lagen innebär att verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter 
måste anmäla sin försäljning till kommunen. Ansvaret läggs på Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF), vilket betyder att 
förbundsordningen behöver justeras. VMMF har redan gått ut med 
information till de som idag säljer tobak och skickat med blankett för 
anmälan. Anmälan kan de inte ta betalt för men tillsyn kan avgiftsbeläggas. 
Denna taxa tas upp till direktionen i augusti. 
Ändringar i utkast till ny förbundsordning är gulmarkerade i underlaget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-21 Korrigering av förbundsordning med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 

Skickas till 
VMMF 
Arboga kommun  
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§ 129 Verksamhetsrapport januari-april 2022 - 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund VMMF 
Diarienummer KS 2022/289 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapporten  

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit med en 
delårsuppföljning per den 30 april 2022. Förbundet har nio mål, varav åtta 
verksamhetsmål och ett finansiellt mål. Samtliga förväntas uppnås vid årets 
slut, förutom ett som endast delvis uppnås.  
Inga ekonomiska budgetavvikelser rapporteras. Prognosen visar ett positivt 
resultat med 89 tkr vilket motsvarar 1 procent av kommunbidraget. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-05-25 § 48 Verksamhetsrapport januari-april 2022 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
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§ 130 Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Diarienummer KS 2022/261 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för arbetsmiljö.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog kommunens första policy för arbetsmiljö 2012. 
Förslaget som ligger för beslut är helt omarbetad efter inspektion från 
arbetsmiljöverket, bland annat genom att tydliggöra mål för organisatorisk 
och psykosocial arbetsmiljö, och komplettera policyn med en riktlinje för 
fördelning av arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar reviderad policy för arbetsmiljö.  

Yrkanden 
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till lagt förslag 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Revidering av arbetsmiljöpolicy 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom  
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§ 131 Riktlinje för fördelning av 
arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 
Diarienummer KS 2022/262 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinje för fördelning av 
arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter. 

Sammanfattning 
Krav på arbetsmiljön regleras genom arbetsmiljölagen samt 
arbetsmiljöförordningen och genom arbetsmiljöverkets allmänna förskrifter 
(AFS). Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbetet 
(AFS2001:1 6 §) ger arbetsgivaren uppdrag att på ett lämpligt sätt fördela 
arbetsmiljöuppgifter i organisationen.  
I en kommun är det kommunfullmäktige som i egenskap av arbetsgivare har 
det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetsmiljöuppgifterna. För att 
kunna uppfylla sitt ansvar behöver arbetsgivaren fördela uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet till personer i organisationen som har bäst förutsättningar 
att bedriva ett effektivt arbetsmiljöarbete. Det innebär att de förtroendevalda 
måste fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet vidare ut i organisationen så att 
arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamhetsansvaret för 
chefer. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-31 Arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöuppgifter 
Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom  
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§ 132 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 30 juni 2022 
Diarienummer KS 2022/392 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar rapporten  

Sammanfattning 
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg 
de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott 
i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till 
Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 
2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 
16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. 
Rapportering ska ske en gång per kvartal.  
SoL: Under denna rapporteringsperiod, 1/3 2022- 30/6 2022 har ett 
beslut som tidigare rapporterats som icke verkställda, verkställts eller 
avslutats.  
LSS: Under denna rapporteringsperiod, 1/3 2022-30/6 2022 finns inga icke 
verkställda beslut att rapportera. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-31 Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut per den 30 juni 2022 
SN 2022-08-23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 
2022  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 19 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 133 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande 
från BUN om medel för ökade interkommunala 
ersättningar 
Diarienummer KS 2022/13 

Beslut 
 Kommunfullmäktige noterar informationen och lämnar ärendet utan vidare 
åtgärd.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2022/8) äskar ett budgettillskott för 
2022 på sammanlagt 5,1 Mkr med anledning av ökade interkommunala 
kostnader för särskola. BUN ställer äskandet till både kommunstyrelsen 
(KS) och Kommunfullmäktige (KF).  
Totalt prognostiserar BUN i år en negativ budgetavvikelse motsvarande -4,3 
Mkr. För finansieringen av den äskade budgetförstärkningen hänvisar BUN 
till KS disponibla medel för oförutsedda händelser, där det för närvarande 
finns 2,302 Mnkr avsatt. 
Enligt kommunallagen 5 kap. 28 § ska styrelsen alltid ges tillfälle att yttra 
sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd. Kommunstyrelsen 
föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan åtgärd och uppmanar 
BUN att anpassa sina totala nettokostnader inom sin totala budgetram. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 
BUN 2022-04-27, § 29 Ekonomisk rapport (inkl äskande om budgettillskott 
för ökade interkommunala ersättningar) 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef 
Ekonomichef  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 20 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 Upphävande av beslut Motion -  
Webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
Diarienummer KS 2012/108 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om att införa 
webbsända kommunfullmäktigesammanträden och avslutar ärendet.  

Sammanfattning 
Motionen som föreslog websända kommunfullmäktigemöten ställdes i 
kommunfullmäktige 2012-04-10 § 45 av dåvarande ledamot Annika 
Johansson (C) och det beslutades efter flera utredningar på mötet 2016-01-
11 § 8 att undersöka möjligheterna för detta i samband med öppnandet av en 
ny skola.  
Efter öppnandet av skolan gjordes utredningar om hur detta skulle kunna 
genomföras med tillhörande kostnadsberäkningar vilket resulterade i att 
kommunstyrelsen så småningom  2019-09-23 beslutade att avvakta en 
gemensam upphandling av tjänsten med Arboga kommun. Denna 
upphandling är ännu inte genomförd. I dagsläget finns heller ingen plan på 
att prioritera detta inom kommande års budgetar i Kungsör. Det har nu gått 
tio år sedan den ursprungliga motionen ställdes, varför kommunstyrelsens 
presidium föreslår att nu upphäva bifallsbeslutet och ge nya 
kommunfullmäktigeledamöter möjlighet att möjligen återkomma i frågan 
efter kommande val, om intresset kvarstår. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att upphäva 
tidigare beslut om att införa webbsända kommunfullmäktigesammanträden 
och avslutar ärendet.  

Yrkanden 
AnneMarie Andersson och Madelene Fager (C) yrkar återremiss på 
kommunstyrelsens förslag för att tillföra ytterligare utredning om aktuell 
kostnad innan avgörande 
Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsordning 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar så. 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 21 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Endast kommunstyrelsens förslag återstår, vilket då beslutas. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Motion - Webbsända 
kommunfullmäktigesammanträden 
Motion angående webbsända kommunfullmäktigesammanträden 

Skickas till 
Centerpartiets gruppledare  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 22 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 Avsägelse - Ledamot i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer KS 2018/411 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige från och med den 13 september 2022. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kansliet att begära att länsstyrelsen 
genomför en ny sammanräkning för resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-31 Avsägelse i kommunfullmäktige 
Avsägelse 

Skickas till 
Den befriade 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 23 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 136 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
valberedningen 
Diarienummer KS 2018/411 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i valberedningen från och med den 13 september 2022. 
Till ny ledamot i valberedningen efter Petter Westlund utses Gunnar 
Karlsson (C) Vallby 131 736 36 Kungsör, från och med den 13 september 
2022 och resterande mandatperiod (2022-10-14). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
valberedningen.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-31 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i valberedningen 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 24 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2018/413 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i kommunstyrelsen från och med den 13 september 2022. 
Till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Petter Westlund utses AnneMarie 
Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 Kungsör, från och med den 13 
september 2022 och resterande mandatperiod (2022-11-30). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-08-31 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i kommunstyrelsen 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 25 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Avsägelse - Oppositionsråd 
Diarienummer KS 2018/414 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
oppositionsråd i Kungsörs kommun från och med den 13 september 2022.  
Platsen lämnas tills vidare vakant. 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 
oppositionsråd. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse  
Avsägelse - Oppositionsråd 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 26 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Avsägelse - 1:e vice ordförande i 
valnämnden 
Diarienummer KS 2018/417 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot tillika 1:e vice ordförande i valnämnden från och med den 13 
september 2022. 
Platsen lämnas tills vidare vakant då utsedd ersättare finns. 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot 
tillika 1:e vice ordförande i valnämnden  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-01 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - 1:e vice ordförande i valnämnden 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 27 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
krisledningsnämnd 
Diarienummer KS 2018/418 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i krisledningsnämnden från och med den 13 september 2022. 
Till ny ledamot i krisledningsnämnden efter Petter Westlund utses Lina 
Johansson (C), Solrosvägen 31 736 36 Kungsör, från och med den 13 
september 2022 och resterande mandatperiod (2022-12-31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
krisledningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i krisledningsnämnd 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 28 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 141 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i den 
parlamentarisk kommittén för översyn av den 
politiska organisationen 
Diarienummer KS 2018/426 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Kungsör kommuns parlamentariska kommitté för översyn av 
politisk organisation och arvoden till förtroendevalda från och med den 13 
september 2022. 
Till ny ledamot i Kungsör kommuns parlamentariska kommitté för översyn 
av politisk organisation och arvoden till förtroendevalda efter Petter 
Westlund utses AnneMarie Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 Kungsör, 
från och med den 13 september 2022 och resterande mandatperiod (2022-
12-31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kungsör kommuns parlamentariska kommitté för översyn av politisk 
organisation och arvoden till förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse ledamot i den parlamentarisk kommittén för översyn av den 
politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 29 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 142 Avsägelse och fyllnadsval -  Ledamot i 
Parlamentarisk kommitté för kultur  fritid miljö  
jämställdhet m m 
Diarienummer KS 2018/428 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Kungsörs kommuns parlamentariska kommitté 2019-2022 för 
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. från och med den 13 september 2022. 
Till ny ledamot i Kungsörs kommuns parlamentariska kommitté 2019-2022 
för kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.efter Petter Westlund utses 
AnneMarie Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 Kungsör, från och med 
den 13 september 2022 och resterande mandatperiod (2022- 12-31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kungsörs kommuns parlamentariska kommitté 2019-2022 för kultur, fritid, 
miljö, jämställdhet m.m. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - ledamot i parlamentarisk kommitté  för kultur, fritid, miljö, 
jämställdhet m.m. 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 30 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 143 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
Mälardalsrådet 
Diarienummer KS 2018/441 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Mälardalsrådet från och med den 13 september 2022.  
Till ny ledamot i Mälardalsrådet efter Petter Westlund utses Lina Johansson 
(C), Solrosvägen 31 736 36 Kungsör, från och med den 13 september 2022 
och resterande mandatperiod (2023-04-30). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Mälardalsrådet.  

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i Mälardalsrådet 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Mälardalsrådets sammankallande 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 31 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 144 Avsägelse och fyllnadsval  - Ersättare i 
Kommunalförbundet VafabMiljö 
Diarienummer KS 2018/438 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ersättare i Kommunalförbundet VafabMiljö från och med den 13 september 
2022. 
Till ny ersättare i Kommunalförbundet VafabMiljö efter Petter Westlund 
utses Monica Wastelius (C), Rabostan 201, 736 91 Kungsör, från och med 
den 13 september 2022 och resterande mandatperiod, (2022-12-31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunalförbundet VafabMiljö 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ersättare i Kommunalförbundet VafabMiljö 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
VafabMiljö sammankallande 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 32 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 145 Avsägelse - Ledamot i Västmanlands 
Kommuner VK 
Diarienummer KS 2018/447 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Västmanlands Kommuner (VK) från och med den 13 september 
2022. 
Platsen lämnas tills vidare vakant. 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Västmanlands Kommuner (VK) 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i Västmanlands Kommuner (VK) 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 33 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 146 Avsägelse - Ledamot i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Diarienummer KS 2018/440 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) från och med 
den 13 september 2022.  
Till ny ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter Petter 
Westlund utses Monica Wastelius (C), Rabostan 201, 736 91 Kungsör, från 
och med den 13 september 2022 och resterande mandatperiod, (2022-12-
31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Sammankallande VMKF 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 34 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 147 Avsägelse -  Ersättare i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 
Diarienummer KS 2018/439 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)från och med den 
13 september 2022.  
Till ny ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) efter 
Petter Westlund utses AnneMarie Andersson (C), Karlavägen 10, 736 33 
Kungsör, från och med den 13 september 2022 och resterande mandatperiod 
(2022- 12-31).  

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMKF 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Sammankallande VMKF 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 35 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 148 Avsägelse och fyllnadsval - Ledamot i 
Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling 
Diarienummer KS 2018/427 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Petter Westlund (C) från uppdraget som 
ledamot i Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling från och med den 13 
september 2022.  
Till ny ledamot i Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling efter Petter 
Westlund utses Lina Johansson (C), Solrosvägen 31 736 36 Kungsör, från 
och med den 13 september 2022 och resterande mandatperiod (2022-12-31). 

Sammanfattning 
Petter Westlund har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse - Ledamot i Parlamentarisk kommitté för ortsutveckling 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Sammankallande till instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 36 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 149 Avsägelse - ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnd 2018-2022 
Diarienummer KS 2018/415 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Eileen Larsson (C) från uppdraget som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 13 september 
2022. 
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Eileen Larsson 
utses Pamela Lundin, (C), Slokärrsvägen 3, 73691 Kungsör, från och med 
den 13 september 2022 och resterande mandatperiod. 

Sammanfattning 
Eileen Larsson har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Avsägelse Eileen Larsson 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Instans 
Lönekontoret 
Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 37 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 150 Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman  
Diarienummer KS 2019/117 

Beslut 
Kommunfullmäktige befriar Lars Söder (S) från uppdraget som nämndeman 
i Västmanlands tingsrätt från och med 13 september 2022. 
Till ny nämndeman utses Annmarie Wikholm (S), Trädgårdsgatan 15, 736 
32 Kungsör, från och med 13 september och resterande mandatperiod 
(2023-12-31) 

Sammanfattning 
Lars Söder har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som nämndeman i 
Västmanlands tingsrätt. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Avsägelse och fyllnadsval 
Fyllnadsval av nämndeman efter Lars Söder 

Skickas till 
Den befriade 
Den valda 
Västmanlands tingsrätt 
Lönekontoret 
Matrikeln  
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Protokoll 38 (39) 
Beslutande organ 
Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
2022-09-12 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 151 Sammanträdestider 2022 - 
kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde 
Diarienummer KS 2021/244 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa in det planerade mötet 10 oktober 
2022 och ha ett konstituerande sammanträde för det nyvalda mötet den 10 
oktober, vilken sammankallas av åldermannen i församlingen efter valet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges mandatperiod sträcker sig till och med den 15 oktober 
2022. Med anledning av detta föreslås att det konstituerande sammanträdet 
hålls måndag 17 oktober 18.30 samt att det inplanerade mötet 10 oktober 
utgår, och att nyvalda kommunfullmäktige får ta ställning till kommande 
ärenden. 
Kommunfullmäktiges ledamöter har dock fått tjänstgörelsebrev från 
länsstyrelsen med datum till och med 9 oktober, vilket gör att det 
konstituerande mötet i stället planeras genomföras 10 oktober. Kanslichefen 
får i uppdrag att hos länsstyrelsen reda ut vad som gäller och återkomma om 
behov finns att flytta mötet. 

Beslutsunderlag 
KSF tjänsteskrivelse 2022-09-05 Sammanträdestider 2022 

Skickas till 
KF presidiet, web, kommunikatörerna.
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§ 152 Tack 

Sammanfattning 
Med anledning av att detta är kommunfullmäktiges sista planerade 
sammanträde med nuvarande församling ber ordförande Pelle Strengbom att 
få tacka för sig för denna mandatperiod och ber att få återkomma med att 
bjuda in avgående ledamöter för avtackning på lämpligt kommande 
fullmäktigesammanträde. Ordförande tackar också för det konstruktiva 
sammanträdesklimat samtliga partiers representanter värnar om och arbetar 
för att bestå över tid i Kungsör. 
Avgående ledamot Rigmor Åkesson tackar för sig och den tid hon fått 
möjlighet att tjänstgöra som förtroendevald. 
Avgående ledamot Rolf Lindgren  tackar för sig och den tid han fått 
möjlighet att tjänstgöra som förtroendevald. 
Ledamot Stellan Lund tackar för ett väl utfört ordförandeskap under 
mandatperioden. 
Till sist tackar även kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson samtliga 
för den goda stämning som råder under arbetet i kommunfullmäktige. 
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