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Komplettering till kallelse till kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 december 2018
Kompletterande handlingar
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12 och
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Interpellationer om webbsända fullmäktigesammanträden och
fullmäktigecafé
-

Svar på interpellationer

Nya ärenden
Ärende
X1

Medborgarförslag – Använd Karlaskolans gymnastiksal som
utställningshall för konsföreningen

X2

Avsägelse och fyllnadsval – Nämndeman i Västmanlands tingsrätt
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Svar på interpellation gällande webbsända
fullmäktigesammanträden och fullmäktigecafé
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C), och Jenny Andersson (KD) har i en
interpellation ställt frågan kring webbsända fullmäktigesammanträden samt café i
anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden.
När det gäller webbsända fullmäktigesammanträden så har ett arbete pågått under
en längre tid om att utveckla en snabb och bra information kring fullmäktiges
beslut på ungefär samma sätt som KS beslut numer kan fås som ”KS i korthet”
via kommunens hemsida och Facebooksida.
Tanken var mer att kanske spela in fullmäktiges beslut i intervjuform och på så
sätt på ett snabbt och enkelt sätt få ut information kring fattade beslut dagen efter
kommunfullmäktiges sammanträde.
En så kallad ”dummy” togs fram och visades för kommunfullmäktige under
våren 2018. Vi uppfattar att den togs emot på ett positivt sätt men inga beslut är
tagna på om det ska bli en fortsättning på dessa.
Det är helt korrekt att det finns utrustning som är inköpt även om det dröjde
innan all utrustning var på plats och det är en bra grund för att få till webbsända
fullmäktigesammanträden.
Utvecklingsenheten har fått ett uppdrag av kommundirektören sedan en månad
tillbaka om att undersöka vad som krävs för att vi ska kunna få igång webbsända
fullmäktigesammanträden i Kungsör. I Arboga så köps tjänsten in för att kunna
webbsända fullmäktiges sammanträden där och nu undersöks möjligheten att
genomföra webbsända sammanträden på liknande sätt även hos oss.
När det gäller café i samband med fullmäktige så beslutade fullmäktige i
Kungsör 2017-09-11 efter en motion från just Stellan Lund, Madelene Fager och
Jenny Andersson att införa café i samband med fullmäktiges sammanträden
under våren 2018.
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I beslutet står det ”Kommunfullmäktige bifaller motionen och genomför ett
försök under våren 2018 med fullmäktigecafé en halvtimma före annonserat
sammanträde. Caféerna arrangeras av partierna själva i rullande schema”.
Detta innebär att det är samtliga partiers ansvar starta upp med dessa caféer och
skapa ett rullande schema. Beslutet vänder sig inte till ett parti att genomföra
detta utan till samtliga. Alla partier har samma ansvar för att dessa kommer igång
och fungerar i drift.

Mikael Peterson
Kommunalråd
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Nyvalda kommunfullmäktige

2018-12-10

§
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans
gymnastikhall som utställningshall för
konstföreningen (KS 2018/513)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att Karlsskolans
gymnastikhall kan användas som utställningshall för konstföreningen då biblioteket växer och behöver sin källarvåning själva.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Att Karlaskolans gymnastiksal kan användas som utställningshall för konstföreningen då
biblioteket växer och behöver sin källarvåning själva
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2018-12-10

§
Avsägelse och fyllnadsval – nämndeman i
Västmanlands tingsrätt (KS 2014/348)
Kommunfullmäktige utsåg i maj 2015 nämndemän till
Västmanlands Tingsrätt för tiden 1 januari 2016-31 december
2019. Margareta Johansson (S) var en av de som valdes. Hon
önskar bli befriad från uppdraget från och med den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet:
• Margareta Johansson skrivelse 2018-12-04

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige enledigar Margareta Johansson (S), från
uppdraget som nämndeman i Västmanlands tingsrätt från och med
den 1 januari 2019.
Fyllnadsval görs vid senare tillfälle.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den entledigade, Västmanlands Tingsrätt, matrikeln,
lönekontoret, akten
Utdragsbestyrkande

