
Sida 

1 (24) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges protokoll 

Tid Måndagen den 8 februari 2021, klockan 18:30–19:00 

Plats Kung Karls skolas entréhall 

Paragrafer 1–20 

Protokollet Anslås: 2021-02-10 till och med 2021-03-03 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Pelle Strengbom (S) Ordförande, Stellan Lund (M), Ewa Granudd 

(M), Niklas Magnusson (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund 

(C), Gunilla Wolinder (L), 2:e vice ordförande, Mikael Peterson (S), 

Linda Söder-Jonsson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), 

Angelica Stigenberg (S), Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) 

och Annicka Eriksson (SD). 

Tjänstgörande ersättare Anna-Karin Tornemo (V) 

Ersättare  

Övriga deltagare Eva Kristina Andersson sekreterare 

Justerare Ordinarie: Gunilla Wolinder och Roland Jansson 

 Ersättare: Mikael Peterson och Anders Frödin 

Justering Kansliet, 2021-02-09, kl 15:30 

Sekreterare 

Eva Kristina Andersson 

Ordförande 

Pelle Strengbom 

Justerare 

Gunilla Wolinder Roland Jansson 
 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Beslutande organ 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

Innehåll 

§ 1 Justering av dagordning 3 

§ 2 Allmänhetens frågestund 2021 4 

§ 3 Reviderat dokument – Revisionsrapport till delårsrapport per den 31 augusti 2020  

- Västra Mälardalens Myndighetsförbund 5 

§ 4 Revisionsrapport - Granskning av överförmyndarverksamheten 6 

§ 5  Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog 7 

§ 6  Medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan Jägaråsen och  

Malmön i Köping 8 

§ 7 Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen 9 

§ 8  Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken vid Agnet (bredvid Betesgatan) 10 

§ 9  Svar på medborgarförslag - Hundlekgård på södra sidan i Kungsör 11 

§ 10  Svar på medborgarförslag - Farthinder till Leksellvägen i Valskog 12 

§ 11  Svar på medborgarförslag - Farthinder till Bergsgatan i Valskog 13 

§ 12  Svar på motion - Porrfilter i skolan 14 

§ 13  Svar på motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 16 

§ 14  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 18 

§ 15  Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens myndighetsför- 

bund (VMMF) 19 

§ 16  Investering - Renovering av Skillingepaviljongen 20 

§ 17  Utbetalning av partistöd 2021 21 

§ 18  Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i Kungsörs Kommunteknik AB 22 

§ 19  Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i Kungsörs Vatten AB 23 

§ 20  Avsägelse - ledamot i parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska  

organisationen och arvoden till förtroendevalda 24 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
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§ 1 Justering av dagordning 

Beslut 

Kommunfullmäktige justerar dagordningen i enlighet med ordförandens 

förslag. 

Sammanfattning 

Ordförande Per Strengbom (S) anmäler ett extra ärende till dagens möte:  

”Avsägelse - ledamot i parlamentarisk kommitté för översyn av den 

politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda”. 

Punkten föreslås läggas sista på dagordningen.  
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§ 2 Allmänhetens frågestund 2021 
Diarienummer KS 2021/44 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar punkten. 

Sammanfattning 

Ordförande konstaterar att de inte finns någon fråga från allmänheten.   
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§ 3 Reviderat dokument – Revisionsrapport till 
delårsrapport per den 31 augusti 2020 - Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund 
Diarienummer KS 2020/354 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fick den 9 november 2020, § 171 information om den 

revisionsrapport som revisorerna för Västra Mälardalens Myndighetsför-

bund lämnat över delårsrapporten per den 31 augusti 2020.  

Denna rapport har senare justerats i avsnitt 3.3 Balanskravsresultat. Tidigare 

angavs balanskravsresultatet till 141 000 kronor. Detta har justerats till 124 

000 kronor (141 000 kronor-17 000 kronor till resultatutjämningsreserven). 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 

• Reviderad Granskningsrapport Översiktlig granskning – Delårsrapport 

per 2020-08-31 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
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§ 4 Revisionsrapport - Granskning av överför-
myndarverksamheten 
Diarienummer KS 2021/48 

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat en revisionsrapport 

från granskningen av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd till full-

mäktige för kännedom. 

Granskningen har gjorts gemensamt mellan revisorerna i Arboga, Hallsta-

hammars, Kungsörs, Köpings och Surahammars kommuner. 

Revisorerna rekommenderar Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd att: 

• Säkerställa att utvecklingsarbetet av verksamheten fortlöper och att de 

resurser som behövs avsätts till arbetet.  

• Återigen starta upp mentorverksamheten avseende ställföreträdare. 

• Säkerställa att alla samverkande kommuner i nämnden får ta del av 

uppföljningen av nämndens internkontrollarbete. 

Svar på rapporten lämnas av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-20 

• Revisorernas Granskning av överförmyndarverksamheten  
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§ 5 Medborgarförslag - Belysning till nya lek-
parken i Valskog 
Diarienummer KS 2020/454 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning.  

Sammanfattning 

Elin Brattgjerd föreslår i ett medborgarförslag att belysning sätts upp i den 

nya fina lekparken i Valskog så att det går att använda den även på efter-

middagar och kvällar under vinterhalvåret. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 

• Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Medborgarförslag - Skapa en gång- och 
cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön 
i Köping 
Diarienummer KS 2020/478 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Anders Kvassman föreslår i ett medborgarförslag att en gång- och cykel-

förbindelse skapas mellan Jägaråsen och Malmön i Köping. Denna förbin-

delse skulle kunna skapas genom att använda befintliga småvägar och 

kompletteras med en passage över vattnet med antingen manuellt driven 

linfärja eller hängbro. Passagen skulle kunna vara placerad vid landtungan 

på norra delen av Jägaråsen eller längre västerut över Hedströmmen. 

Gång- och cykelleden skulle vara ett naturnära alternativ att ta sig till 

Malmön och Köping och slippa cykla i trafiken på väg 250. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 

• Medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan 

Jägaråsen och Malmön i Köping 

• Komplettering till medborgarförslag 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen 
Diarienummer KS 2021/56 

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Sammanfattning 

Marco Wirtanen förslår i ett medborgarförslag att en aktivitetsyta i form av 

en pumptrack anläggs i gropen invid utegymmet på åsen. 

En pumptrack är en bana för cyklar att öva balans och andra färdigheter i.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 

• Medborgarförslag - Pumptrack på Åsen 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 8 Svar på medborgarförslag - Utöka lekparken 
vid Agnet (bredvid Betesgatan) 
Diarienummer KS 2020/352 

Beslut 

Kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att utföra 

medborgardialog kring lekmiljön under 2021 samt äska medel i investe-

ringsbudgeten för 2022. 

Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Jimmy Källberg föreslår i ett medborgarförslag att lekplatsen vid kvarteret 

Agnet ska utökas. Lekplatsen ligger bredvid Betesgatan. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss. De föreslår 

att som ett första steg utföra en medborgardialog för att få kunskap om 

barnens önskemål om utveckling av platsen. Därefter tas en grov kostnads-

kalkyl fram för en utvecklad lekmiljö i området som gynnar barns utveck-

ling, mentalt och fysiskt. Medel äskas därefter i budgetarbetet för investe-

ring under år 2022. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag KS 2020-12-14, § 201 

• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-11-18 

• Medborgarförslag från Jimmy Källberg 

Skickas till 

Jimmy Källberg 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 9 Svar på medborgarförslag - Hundlekgård på 
södra sidan i Kungsör 
Diarienummer KS 2020/351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet, med en eventuell hund-

lekgård i anslutning till Centralvallen, i budgetberedningen inför 2022 års 

budget. 

Med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Sammanfattning 

Tessa Hietala föreslår i ett medborgaförslag att en hundlekgård ordnas på 

södra sidan i Kungsör, likadan som den på norra delen. Förslagsställaren 

föreslår något område innanför Kungsringen. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på remiss. 

De har tagit fram ett förslag till lokalisering och en kostnadsberäkning. 

Kostnaderna för uppförandet av en hundlekgård beräknas uppgå till 160 000 

kronor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 202 

• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-11-17 

• Medborgarförslag från Tessa Hietala 

Skickas till 

Tessa Hietala 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Sekreteraren i budgetberedningen  
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§ 10 Svar på medborgarförslag - Farthinder till 
Leksellvägen i Valskog 
Diarienummer KS 2020/353 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Sarah Kvitle-Rönnberg föreslår i ett medborgaförslag att farthinder sätts upp 

på Leksellvägen i Valskog som ett hjälpmedel för att sänka hastigheten. 

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) på remiss. 

De berättar att de har fått ett flertal anmälningar om att det körs för fort i 

Valskog.  De har nu har mätt hastigheten på Bergsgatan i Valskog som har 

högre belastning än Leksellvägen. KKTAB konstaterar att det inte finns ett 

behov av åtgärder. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 203 

• Yttrande från Kungsörs KommunTeknik AB 2020-13-03 med bilaga 

• Medborgarförslag från Sarah Kvitle-Rönnberg  

Skickas till 

Sarah Kvitle-Rönnberg  

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 11 Svar på medborgarförslag - Farthinder till 
Bergsgatan i Valskog 
Diarienummer KS 2020/265 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att Bergsgatan förses med 

farthinder som går att ta in under vinterhalvåret. Kungsör KommunTeknik 

AB har haft ärendet på remiss och genomfört en trafik- och hastighetsmät-

ning under hösten 2020. Resultatet visar inga behov av åtgärder, varken 

utifrån hastighet eller trafikmängd. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-01-25, § 6 Medborgarförslag - Farthinder på Bergsgatan i 

Valskog 

• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2020-12-03 med bilaga 

• Medborgarförslag 

Skickas till 

Jennie Ström 

Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 12 Svar på motion - Porrfilter i skolan 
Diarienummer KS 2020/168 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att införa innehållsfilt-

rering enligt Västra Mälardalens Kommunalförbunds förslag gällande 

samtliga kommunens datorer och iPads. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att barn- och utbildningsförvaltningen 

får i uppdrag att installera filter som kan blockera valda delar av tillgången 

till internet på samtliga Chromebooks inom förvaltningen. Kostnaden för 

åtgärden hanteras i samband med budgeten för kommande år. 

Sammanfattning 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson och Lina Johans-

son alla (C) föreslår i en motion att 

• Kungsörs kommun utreder möjliga filter mot pornografi på kommunens 

datorer och surfplattor 

• samtliga skolor och förskolor inför ett filter som blockerar pornografi på 

skolans datorer och surfplattor 

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för be-

redning. Ärendet skickades till förvaltningschef inom barn- och utbildnings-

förvaltningen och till IT-chef på Västra Mälardalens KommunalFörbund 

(VMKF) på remiss. Samtliga har nu yttrat sig. 

När det gäller kommunens datorer och iPads så finns möjlighet att sätta 

innehållsfiltrering på klientnivå (dator/platta) som enligt VMKF:s upp-

fattning ger ett tillräckligt skydd. VMKF:s rekommendation är således att 

man inför denna typ av filtrering. 

Detta räcker inte för att täcka behovet i skolan som har ca 300 Chromebooks 

och som inte administreras av VMKF:s IT-avdelning utan av barn- och 

utbildningsförvaltningen i Kungsörs kommun. Det finns nu förslag på en 

möjlig teknisk lösning som köps av en extern leverantör. Årskostnaden 

beräknas bli cirka 35 000 kr per år. 

Yrkanden 

Madelen Fager (C) och Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 204 

• Barn- och utbildningschefens yttrande 2020-10-20 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-05 

• Västra Mälardalens kommunalförbunds yttrande 2020-07-22 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson 

och Lina Johansson 

Skickas till 

Motionärerna 

Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Barn- och utbildningsförvatningen 

Sekreteraren i budgetberedningen  
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§ 13 Svar på motion - Cykelställ vid 
busshållplatserna längs Kungsgatan 
Diarienummer KS 2020/358 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 50 000 kronor för att montera två 

cykelställ i samband med byggnation av säker passage, samt 10 000 kronor 

för årlig drift av detta.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att motionen i sin helhet därmed ska 

anses besvarad. 

Reservationer 

Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig skriftligt mot 

beslutet enligt följande: 

"Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om svar på 

motion om cykelställ och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid hållplatsläget 

vid korsningen Kungsgatan/Malmbergavägen. 

Det är positiv att kommunen redan har genomfört den utredning som före-

slås i motionen. Vi saknar däremot ett tydligt beslut vad gäller att-sats 2. 

Frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid angiven plats har diskuterats 

i flera år och senast i ortsutvecklingsgruppen. Vi kan däremot inte se att det 

finns ett ställningstagande och beslut om åtgärd. Vi yrkar därför bifall på 

motionen i sin helhet." 

Sammanfattning 

Madelene Fager, Petter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Anders-

son samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun undersöker 

möjligheten till 

• att anlägga cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 

• trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kungsgatan i höjd med hållplatsläge 

Malmbergavägen/infart Gnutti 

Ärendet har varit hos Kungsörs KommunTeknik AB på remiss och de före-

slår att 50 000 kronor avsätts för att montera 2 cykelställ i samband med 

byggnation av säker passage, samt 10 000 kronor för årlig drift av detta. 

Vidare föreslår de att den andra punkten anses finnas med bland priorite-

ringar i pågående budgetarbete och därför ska anses besvarad. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 50 000 

kronor för att montera 2 cykelställ i samband med byggnation av säker 

passage, samt 10 000 kronor för årlig drift av detta. Kommunfullmäktige 

beslutar vidare att motionen i sin helhet därmed ska anses besvarad. 

Yrkanden 

Petter Westlund (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Petter Westlunds 

yrkande. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-01-25, § 9 Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs 

Kungsgatan 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Motion - Cykelställ vid busshållplatserna längs Kungsgatan 

• Remissvar - motion om cykelställ vid busshållplatser längs Kungsgatan 

Skickas till 

Motionärerna 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Kommunstyrelsens ekonom  
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§ 14 Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Diarienummer KS 2020/469 

Beslut 

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente i enlighet med 

förslaget.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog det senaste reglementet för kommunstyrelsen 

2019-02-14 § 10. 

Två saker föranleder nu ändring av kommunstyrelsens reglemente: 

• Kommunstyrelsens övertagande av produktion av kost- och lokalvård 

under § 28. 

• Inrättande av kommitté för ortsutveckling vilken ersätter tidigare 

styrgrupp för centrumprojektet enligt tidigare beslut i kommunfullmäk-

tige 2020-11-30 § 201, gäller §§ 39-40 i det nya reglementet. Med an-

ledning av detta klargörs även ansvarsområdet för plankommittén, § 37. 

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett utkast på nytt reglemente 

utifrån ändringarna. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-14, § 206 

• Utkast till nytt reglemente 2020-11-27 

Skickas till 

Kommundirektören  
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§ 15 Reglemente för förbundsdirektionen i 
Västra Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 
Diarienummer KS 2021/27 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ny förbundsordning för Västra Mälar-

dalens Myndighetsförbund (VMMF) i enlighet med bifogat underlag att 

gälla från och med 1 april 2021. 

Sammanfattning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har inkommit med förslag 

till reviderat reglemente. Ändringarna avser tidigare § 14 gällande publi-

cering av årsredovisning, § 20 och 23, namn på kontoret, § 25 och 26 gäl-

lande vart och hur sammanträden sker samt § 36 och 39 formaliaändringar. 

Överläggning 

Under överläggningen informerar ordförande Per Strengbom (S) om att 

Arboga kommun ställt in sitt kommunfullmäktigemöte i februari. Nytt 

reglemente kan därför inte börja gälla förrän den 1 april 2021. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-01-25, § 10 Reglemente för förbundsdirektionen i Västra 

Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

• Utkast till reviderat reglemente för förbundsdirektionen i Västra 

Mälardalens myndighetsförbund (VMMF) 

Skickas till 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 

Arboga kommun  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 20 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 Investering - Renovering av 
Skillingepaviljongen 
Diarienummer KS 2021/4 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja investeringsmedel på 1 400 000 

kronor till genomförande av renovering av Skillingepaviljongen  

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2020, § 119 har kommunen 

förvärvat Skillingepaviljongen. Kungsörs KommunTeknik AB har kontrol-

lerat fastigheten med hjälp av ramavtalsentreprenörer och fått fram en reno-

veringsplan som omfattar följande: 

Nytt kök, personal- och rullstolstoalett, målning invändigt och utvändigt, 

byte av murken panel utvändigt, slipning och lackning av trägolv, byte av 

yttertak, ny belysning, ny el, renovering av ytterdörrar och fönster, ny tak-

avvattning, anslutning till kommunalt va-, installation av luftvärmepump. 

Yrkanden 

Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) yrkar bifall till kommunstyrel-

sens förslag. 

Beslutsunderlag 

• KS 2021-01-25, § 11 Investering - Renovering av Skillingepaviljongen 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  

Skickas till 

Teknisk chef 

Ekonom Kungsörs KommunTeknik AB 

Ekonom kommunstyrelsen  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 21 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Utbetalning av partistöd 2021 
Diarienummer KS 2021/61 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd 2021 ska betalas ut i enlighet med 

gällande reglemente.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 4 kapitlet 32 § ska kommunen årligen besluta om att 

betala ut partistöd. Partistöden och dess reglemente justerades 2018 och 

ingen ändring av beloppen har initierats för 2021.  

Gällande belopp i Kungsör är 

• Grundstöd 30 000 kronor per parti och år 

• Mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 

Kontroll har gjorts av att partierna har sina ordinarie platser i kommunfull-

mäktige besatta och/eller har ersättare som kan gå in och tjänstgöra per den 

31 december 2020. Samtliga partier som idag är representerade i kommun-

fullmäktige är berättigade till fullt partistöd 2021. 

Innan utbetalning kan ske måste dock partierna redovisa hur 2020 års parti-

stöd använts i enlighet med kommunallagen 4 kapitlet 29 § första stycket. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-21 

Skickas till 

Kommunstyrelsens ekonom 

  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 22 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
Kungsörs Kommunteknik AB 
Diarienummer KS 2019/129 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från uppdra-

get som ledamot i Kungsörs KommunTeknik AB från och med den 9 febru-

ari 2021. 

Till ny ledamot i Kungsörs KommunTeknik AB från den 9 februari 2021 

och resterande mandatperiod utses Magnus Vidin, (SD), Kungsgatan 105, 

736 33 Kungsör. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson (SD) önskar bli befriad från sitt uppdrag som 

ledamot i Kungsörs KommunTeknik AB. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-20 

Skickas till 

Lars-Gunnar Andersson 

Magnus Vidin 

Kungsörs KommunTeknik AB 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 23 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 19 Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i 
Kungsörs Vatten AB 
Diarienummer KS 2019/128 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från uppdra-

get som ledamot i Kungsörs Vatten AB från och med den 9 februari 2021. 

Till ny ledamot i Kungsörs Vatten AB från den 9 februari 2021 och reste-

rande mandatperiod utses Magnus Vidin, (SD), Kungsgatan 105, 736 33 

Kungsör. 

Sammanfattning 

Lars-Gunnar Andersson (SD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 

som ledamot i Kungsörs Vatten AB. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Skickas till 

Lars-Gunnar Andersson 

Magnus Vidin 

Kungsörs Vatten AB 

Lönekontoret 

Matrikeln  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 24 (24) 

Beslutande organ 

Kungsör Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Avsägelse - ledamot i parlamentarisk kom-
mitté för översyn av den politiska organisation-
en och arvoden till förtroendevalda 
Diarienummer KS 2018/426 

Beslut 

Kommunfullmäktige befriar Arne Olsson (KD) från uppdraget som ledamot 

i den parlamentarisk kommittén för översyn av den politiska organisationen 

och arvoden till förtroendevalda från och med den 9 februari 2021. 

Ny ledamot i kommittén utses vid kommande möte. 

Sammanfattning 

Arne Olsson (KD) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som ledamot 

i den parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen 

och arvoden till förtroendevalda. 

Skickas till 

Arne Olsson 

Kommitténs sekreterare 

Lönekontoret 

Matrikeln 


